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Abonmajska knjižica za sezono 2022/2023



Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci!

Ob pogledu na novo gledališko sezono ne moremo mimo 
zadnjih let, ki so tako globoko zarezala v naša življenja in 
jih obrnila na glavo. Nič več ni bilo samoumevno, niti dru-

ženje, kaj šele zahajanje v gledališče. V takih časih je težko oh-
ranjati optimizem, pa vendar. Mogoče je pa to čas, ko se mora 
nekaj porušiti, da se vzpostavijo nove vrednote, da se prebudi 
solidarnost, povezanost. 

Upam, da bomo v novi sezoni s predstavami 
v Kulturnem domu Postojna znali osvetliti naše 
napake in slabosti, se soočiti s strahovi in oh-
raniti upanje. Da se zamislimo, premislimo in 
seveda predvsem nasmejemo. 

Poleg široke palete predstav za odrasle nismo 
pozabili na mlajše občinstvo, ki vedno z iskri-
cami v očeh spremlja vsako predstavo, ki jo 
obišče. 

V sezoni si obetamo kup gostovanj predstav 
s slovenskih odrov, prav tako pa načrtujemo 
glasbene in druge dogodke. V našem kulturnem 
domu si bomo prizadevali, da bi se vsi počutili 
prijetno, da bi ustvarili prostor za druženje in 
skupaj z vami spletli nove, uspešne in zanimive 
odrske presežke.

Želim vam obilo užitka ob naših predstavah.

Vse dobro

Igor Marentič, župan
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Spletna stran: https://www.spasteater.si/predstave/boeing-boeing

Kulturni dom Postojna, 
 25. oktober 2022, 19.30

BOEING BOEING
Avtor: Marc Camoletti

Prevod: Branko Madžarevič
Režija: Vinko Möderndorfer

Igrajo: Gorka Beden, Jan Bučar, Lea Cok, 
Gregor Podričnik, Vesna Slapar, Inti Šraj

Produkcija: Špas teater
Predstava, ki je prišla v Guinessovo knjigo 

rekordov kot največkrat odigrana francoska 
komedija na svetu.

P RIPNITE SI PASOVE, POLETELI BOMO!

Poletite nazaj v sladka, svobodno misleča 60-ta in neonesnaženo ozračje najbolj sočne situacijske kome-
dije, polne zmešnjav in zamenjanih identitet – zagotavljamo vam, da se boste smejali naglas! 

V prestolnici ljubezni, Parizu, je skrit mali apartma, v katerem živi arhitekt Bernard. Z izjemno geometrič-
no natančnostjo žonglira s prihodi in ljubezenskimi uricami s kar tremi atraktivnimi stevardesami. Francozinja, 
Američanka in Nemka sicer letijo za različne letalske družbe, a ga navdušeno obiskujejo, on pa se med tem uri v 
kombinatoriki in skrbno načrtuje njihove pristanke in polete. Vse dokler svet ne spozna novih hitrih boeingov.

Bernardov skrbno sestavljeni urnik se poruši do temeljev, njegova ne-tako-kot-on-navdušena in ne-tako-kot-ste-
vardese prikupna hišna pomočnica mu situacije pač ne olajšuje. Ko se nekega dne trio stevardes sočasno znajde 
v stanovanju, ko Bernarda obišče še v ljubezni kot jabolko nezrel prijatelj iz otroštva Robi, je kaos popoln, 
katastofa pa neizbežna.

Stevardese so vilinska bitja, a če jih je preveč … je to čisto preveč!



Kulturni dom Postojna,  
14. november 2022, 19.30

OLJE ČRNE KUMINE
Avtorica: Barbara Zemljič

Režija: Barbara Zemljič

Igrajo: Jure Henigman, Bernarda Oman,  
Karin Komljanec, Gaber K. Terseglav,  

Matej Zemljič

Produkcija: Mestno gledališče ljubljansko

Spletna stran: https://www.mgl.si/sl/predstave/olje-crne-kumine/

D ružinski odnosi so poleg genov osnovni gradnik človekovega značaja. V zgodbi o teh odnosih srečamo 
študenta Boruta in njegovo mamo, podjetno in delavno samohranilko Moniko, ki prisega na vsemogočno 
zdravilno moč črne kumine.

V njuno življenje vstopimo nekega večera v letu 2001, ko Monika k sebi povabi svojo bodočo snaho Va-
lentino, s katero želi proslaviti zaroko z Viktorjem, Valentininim bratom. Borut, ki prezira materino promiskuitetno 
vedenje, saj po njegovem mnenju prepogosto menjava partnerje, se odloči, da se bo preselil k babici …

Čez deset let se Borut, Valentina in Monika ponovno srečajo na sedmini za pokojnim Viktorjem, ki si je zaradi dolgov vzel 
življenje. Valentina, ki se ponovno znajde sredi bojnega polja med zagrenjenim sinom in njegovo gospodovalno materjo, 
pa tokrat razgrne svojo utrujenost in bojazni ob vzgoji sina s posebnimi potrebami. Spet mine deset let. Danes Monika 
in Valentina nista več prijateljici. Je zdaj čas, da druga drugi oprostita, kot je svoji materi odpustil tudi Borut? Pa ji je res?

Družine so vedno presečišče različnih generacij, zato se v njih krešejo nazori preteklosti, zahteve sedanjosti in pričako-
vanja prihodnosti. Vse te rane, ki si jih zadamo med sobivanjem, se spremenijo v brazgotine zamer, ki nas za zmeraj 
zaznamujejo, in niti olje črne kumine, vsesplošno zdravilno, ne olajša naših bolečin.



Spletna stran: https://www.sititeater.si/predstave-siti-teatra-btc/
fantovscina/

Kulturni dom Postojna,  
13. december 2022, 19.30

FANTOVŠČINA
Scenarij: Gašper Bergant, Sašo Stare, Žan Papič, 

Dejan Batoćanin

Režija: Dejan Batoćanin

Igrajo: Gašper Bergant, Sašo Stare, Žan Papič

Produkcija: SiTi Teater

Leta divjaštva so za njimi. Sveži tridesetletniki, zreli najstniki in zeleni možje za katerimi so leta divjaštva 
mimo in jim odgovornost močno trka na vrata, so primorani sprejeti življenjsko pomembne odločitve. 

Hudomušni Sašo, navihani Žan in vedno črni Gašper. Gre za tri dokaj lepe mladeniče, genijalce oziroma 
loleke povprečnega izgleda, ki poskušajo razumeti življenje okrog sebe. 

V predstavi Fantovščina bodo delili fantastične nasvete za samske kot tudi za tiste, ki so že v zvezi. A ste se kdaj 
želeli smejati svoji propadajoči zvezi? Zdaj se lahko. 

Najprej štalca pol pa kravca? Cene štalc so nedosegljive, kravce pa še ni.

Čas je za prvo inventuro življenja.

Nič več žurk in ponočevanj. Punca, poroka, služba. Kredit. Nič več neuspelih poskusov. Zdaj gre zares! Si ali nisi 
z nami?
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Kulturni dom Postojna,  
17. januar 2023, 19.30

AVDICIJA Ekipa 2
Tekst: Jurij Zrnec in igralci

Režija: Jurij Zrnec

Igrajo: Miha Brajnik (lika Franci in Tonček), 
Damir Leventić (lika Slavc in gospa),  

Nik Škrlec (lik Korl), Mario Ćulibrk (lik Bogo),  
Jernej Kogovšek (lik Vasilij), Profesor Alojz Svete/ 

Dario Varga/ Jurij Zrnec

Produkcija: Špas teaterSpletna stran: https://www.spasteater.si/predstave/avdicija-ekipa-2

S troga komisija bo na igralsko Akademijo sprejela samo največje talente. 

Nadobudni študentje, sami virtuozi improvizacije, med katerimi so tudi talentirano netalentirani, se ji bodo 
predstavili v najboljši luči. Zapletali in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. Razgalili se bodo do vseh svojih 
napak in pomanjkljivosti. Nimajo kaj, gredo na vse ali nič. 

Stojijo tik pred veliko priložnostjo, ki jim bo odprla vrata igralskega poklica in zvezdniške kariere! 

Česa vsega ne bodo naredili, da bi jim uspelo! Iznašli bodo še tisto, kar v gledališču sploh ne obstaja. 

Njihovi nastopi na AVDICIJI so komični, zabavni, pa tudi tragični, iskreni, pompozno minimalistični, predvsem pa vsi 
zelo iznajdljivi in do konca smešni!



Spletna stran: https://www.opera.si/sl/program/predstava/opera/
italijanka-v-alziru/

SNG Opera in balet Ljubljana,  
predvidoma februarja 2023

Gioachino Rossini

ITALIJANKA V ALŽIRU
Dirigent: Marco Guidarini

Režija: Emanuele Gamba

Zasedba: Isabella Nuška Drašček / Elena 
Dobravec, Lindoro Brian Lopez Gonzales k. g., 
Mustafà Peter Martinčič / Nebojša Babić k. g., 

Taddeo Jože Vidic / Jure Počkaj k. g., Elvira Urška 
Arlič Gololičič / Štefica Grasselli k. g., Zulma Inez 
Osina Rues k. g. / Anja Šinigoj, Haly Darko Vidic 

k. g. / Rok Bavčar

Zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Koprodukcija z gledališčem Teatro Goldoni, 
Livorno

I talijanka v Alžiru je dvanajsta Rossinijeva opera, premierno uprizorjena v gledališču San Benedetto v Benet-
kah leta 1813. 

Za Rossinija je pomenila dokončni skladateljski preboj in je poznana kot briljantno in virtuozno delo italijan-
skega mojstra komične opere. 

Orientalski pridih begovega dvorca v Alžiriji, koloraturne vragolije pevskih vlog in komičen razplet razgibane 
zgodbe v režiji izkušenega Italijana Emanuela Gambe ter pod glasbenim vodstvom priznanega italijanskega diri-
genta Marca Guidarinija bodo paša za oči in ušesa našega občinstva.
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Spletna stran: https://www.sititeater.si/predstave-siti-teatra-btc/
frizerka/

Kulturni dom Postojna,  
28. marec 2023, 19.30

FRIZERKA
Avtorica: Jera Ivanc
Režija: Luka Marcen

Igra: Žlahtna komedijantka - Mojca Fatur
Produkcija: SiTi Teater

K aj loči slabo od dobre in boljšo od najboljše frizure?

Frizerka, ki jo uredi, ali stranka, ki jo nosi? Znamka pripomočkov in preparatov, tehnike in postopki ali kar 
življenjska filozofija? Kaj pomeni biti frizerka? Kaj pomeni biti človek? Kaj pomeni biti? Ali ne biti? Ali kaj 
sploh, za vraga!? 

Vse to se v svojih štiridesetih sprašuje Alja, ko se po večletnem premoru odloči, da se bo vrnila v frizerske vode in 
uresničila svoje mladostne sanje – spremeniti svet na bolje.
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Kulturni dom Postojna, 
8. november 2022, 17.30

MEDVEDJA SIMFONIJA
Poučna zgodba o majhni punčki in velikih lumparijah

Najbolj primerna za: Vrtec 3 – 6, OŠ I. triada,  
OŠ II. triada

Zgodba in idejna zasnova: Urška Raščan  
(po motivih ruske ljudske pravljice Mašenjka in 

medved)
Režija: Urška Raščan

Igrajo: Luka Slavic, Urška Raščan, Tjaša Tomc,  
Gašper Lenart

Produkcija: Gledališče KUKUC
Trajanje predstave: cca. 35 min

Spletna stran: https://kukucpredstave.com/portfolio-item/
medvedja-simfonija/

Po motivih ruske ljudske pravljice Mašenjka in medved, ki je s priljubljeno risanko osvojila srca otrok in staršev 
po vsem svetu, smo v KU-KUC gledališču na pobudo naših najmlajših gledalcev ustvarili predstavo o navihani 
Maši in preudarnem medvedu, ki je popolnoma začarala naše občinstvo. 

Razgibana zgodba, prepletena s humorjem in mnogimi presenečenji, razveseljuje majhne in velike že sedmo 
sezono in se kar noče in noče izpeti.

Preden jo za nekaj časa pospravimo na gledališko podstrešje, ujemite zadnji vlak v sezoni 2020/21 in pokukajte v 
mednarodno medvedjo pisarno, spoznajte, kaj vse mora Medved Medvedjev postoriti pred zimskim spalnim do-
pustom, kaj vse mu bo ob tem ušpičila mala nepridipravka in dovolite, da vaša ušesa poboža najlepša melodija sveta -  
Medvedja simfonija.



Spletna stran: https://www.miskinogledalisce.com/rudi.html

Kulturni dom Postojna,  
6. december 2022, 17.30

RUDI IN PRAZNIČNE 
KREMŠNITE

Humorna zimska pravljica, ki popestri  
praznične decembrske dni!

Najbolj primerna za: Otroke od 3. leta naprej
Napisala: Miša Gerič Špacapan
Režija: Miša Gerič Špacapan

Igrajo: Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, 
Martin Gerbec in Luka Slavic

Produkcija: MIŠKINO gledališče
Trajanje predstave: 35 min

Palčica Božica v pisarni ureja še zadnje podrobnosti s seznama prazničnih opravil. Pisma otrok so prebrana, 
darila zavita, sani podmazane in praznična obleka pripravljena v omari. Božica ima le še dve nalogi. Obi-
skati mora devet jelenčkov, ki vlečejo praznične sani, ter dokončati čarobni prah za letenje.

Najprej obišče jelenčke in preveri, ali so vsi v dobri formi za polet okoli sveta. Tresko, Plesač, Skakač, Hud-
ko, Komet, Kupid, Plamenko in Bliskač pridno telovadijo, le enega jelenčka ni nikjer ... Kje je Rudi? Ko ga Božica 
zagleda, ga skoraj ne prepozna. Rudiju je namreč od preveč sladkarij in nič telovadbe zrasel velik trebušček. Le 
kako bo vlekel praznične sani? Božica takoj prične s praznično intervencijo. Pri tem mu priskočijo na pomoč 
otroci in s skupnimi močmi pomagajo Rudiju priti nazaj v formo. A kaj, ko Božica zaradi tega pozabi na čarobni 
prah za letenje … Za srečen konec potrebujemo le ščepec prijateljstva, nekaj iznajdljivosti in praznične iskrice, ki 
jih lahko naredijo le otroci. A jim bo uspelo?

Oglejte si hudomušno praznično predstavo, kjer se boste ob prigodah navihanega Rudija in iznajdljive palčice 
Božice smejali tako na glas, da se bo slišalo do severnega pola.
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Spletna stran: https://kukucpredstave.com/portfolio-item/palcica/

Kulturni dom Postojna,  
10. januar 2023, 17.30

PALČICA
Lastovičja zgodba 

Najbolj primerna za: Vrtec 1-3, Vrtec 3-6, OŠ I. 
triada, OŠ II. triada 

Snenarij in režija: Urška Raščan (po motivih 
pravljice H.C. Andersena - Palčica)

Soustvarjalci: Petra Jauk, Luka Slavic, Sandra Horvat
Igrajo: Petra Jauk, Luka Slavic, Urška Raščan

Produkcija: Gledališče KUKUC
Trajanje predstave: cca. 40 min

Nežno in ljubko deklico, komaj za palec veliko, ugrabi zahrbtna stara krastača. S pomočjo otrok ji uspe po-
begniti v gozd, kjer jo pred hladno zimo reši dobrosrčna poljska miš, vendar se mora zaradi tega poročiti z 
dolgočasnim krtom. Lastovica je edina, ki bi Palčici lahko pomagala, vendar je podlegla hudemu mrazu in 
ne slišimo več bitja njenega srca … Morda pa ni čisto mrtva, morda lahko pomagajo prijatelji in morda res 

lastovice prinašajo srečo.

Naša Palčica je zgodba o pogumu in pravi ljubezni, ki reši vse. Je zgodba o moči, ki ne izvira iz velikosti telesa, ampak 
čistosti srca in o iskanju sebe in svojega mesta v svetu velikih in drugačnih. Veliko se bomo naučili o svetu, veliko o 
ljudeh, ki nam pridejo v življenju na pot in o tem, kako pomembno je, da ostanemo zvesti sebi. In ob srečnem koncu 
najlepše Andersenove pravljice tudi to, da po vsakem dežju posije sonce, še posebej, če smo dobri, pošteni in smo si 
to sonce zaslužili.



Spletna stran: https://www.miskinogledalisce.com/doktor.html

Kulturni dom Postojna,  
14. februar 2023, 17.30

DOKTOR SREČA
Aktualna in poučna predstava, ki govori o 

posledicah prekomerne rabe mobilnih telefonov in 
interneta.

Najbolj primerna za: Otroke od 3. leta naprej
Avtorica besedila in režije: Miša Gerič Špacapan
Igrajo: Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, Martin 

Gerbec. Medea Novak, Zarja Pavlin
Produkcija: MIŠKINO gledališče
Trajanje predstave: cca. 35 min

P rikupni doktor Sreča, zajček z velikimi ušesi, živalim v svojem „Gozdu Sreče“ rad prisluhne, jim daje 
srčne nasvete in predpisuje nenavadne recepte za dobro voljo, prijateljstvo, srečo in ljubezen. S svojimi 
velikimi ušesi takoj zasliši lisičje tarnanje, s svojim radovednim smrčkom pa takoj zavoha medvedko-
vo slabo voljo. Ker ima veliko srce, živalim vedno z veseljem priskoči na pomoč. V gozdu Sreče so vsi 

prijatelji. Skupaj se igrajo, družijo in plešejo. Nekega dne pa v Srečni gozd zaide strašni Tele virus, ki s svojimi 
telefoni okuži prav vse živali. Kar naenkrat vsi gledajo samo še risanke in igrajo igrice. Nobenemu ni več do 
druženja in igre. Nihče se več ne pogovarja, objame in pogleda v oči. Vsak na svojem telefonu ždi. Še dobro, 
da ima zajček čarobna ušesa, ki začutijo, da s prebivalci gozda ni vse v redu. Na pomoč prikliče otroke, ki 
mu pomagajo zamešati srčno srečni napoj. A jim bo uspelo premagati strašni Tele virus in v gozd Sreče znova 
naseliti mir, srečo in prijateljstvo?

Oglejte si našo najnovejšo predstavo, ki govori o posledicah prekomerne uporabe mobilnikov in interneta. 
Predstava je primerna za otroke od 3-12 let. Poučna zgodbica vas bo naučila, zakaj ni dobro pretiravati z 
uporabo mobilnikov, kaj se zgodi, če pozabimo na tiste, ki jih imamo radi in zakaj en objem na dan prežene 
zdravnika stran.
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Spletna stran: https://www.miskinogledalisce.com/kapica.html

Kulturni dom Postojna,  
14. marec 2023, 17.30

KAPICA RDEČA  
VOLKECA SREČA

Pravljična predstava na kvadrat

Najbolj primerna za: Otroke od 3. leta naprej

Igrajo: Miša Gerič Špacapan, Martin Gerbec, 
Andrijana Boškoska, Ana Raščan

Produkcija: MIŠKINO gledališče

Trajanje predstave: cca. 35 min

Volk je pravljični lik, ki je doma v skoraj vseh pravljicah sveta. Tudi v pravljici o Rdeči kapici ...

A volk v vseh pravljicah zmeraj nastopi kot hudoben in požrešen. Naš volkec pa je tega sit, saj je večkrat zelo 
osamljen. Zato si za svoj rojstni dan zaželi, da bi praznoval skupaj s prijatelji in da se ga nihče ne bi več bal.

Za pomoč zaprosi otroke in si zaželi prav posebno željo. Za en dan bi rad v vseh pravljicah sveta nastopal kot 
prijazni volkec, ki ga imajo vsi radi.

A se mu bo želja uresničila?

Ne spreglejte čisto nove predstave o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče Kapice in otrok uresniči 
ter najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo.



Kulturni dom Postojna,  
4. april 2023, 17.30

RIBIČ PEPE

Spletna stran: http://ribicpepe.si/

O troška predstava Ribič Pepe je namenjena najmlajši populaciji – predšolski stopnji in učencem prvih 
štirih razredov devetletke.

Govori o starem morskem volku Pepetu, ki se je na stara leta s svojo slikovito ribiško barkačo ustalil 
na pristaniškem pomolu, kjer ga vsak dan obiskujejo otroci. Ker je zelo spreten risar, ves čas riše zani-

mive slike. To se boste lahko prepričali tudi na naši predstavi.

Pripoveduje svoje dogodivščine in otroke uči raznih ročnih spretnosti: slikanja, risanja, modeliranja, izdelave 
daril itd. Obenem jim pomaga odkrivati stari sloviti gusarski zaklad, za katerega se vedno znova izkaže, da v 
resnici sploh ne obstaja.

Pravi zaklad je namreč znanje, ki ga otroci pridobijo med predstavo. Pri tem v domišljiji obkrožijo svet, spozna-
vajo življenje daljnih dežel in njihove likovne izdelke, glasbo, navade … Družbo pa jim dela navihani pisani ptič 
Kakadudu, ki z duhovitimi pripombami popestri dialoge.

Ob vsem naštetem pa ne manjka obilo glasbe, smeha in plesa.
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tel: 031 304 878 in 041 778 118
postojna@kultura.si

www.postojna.si

Iz
d

al
a:

 O
b

či
n

a 
Po

st
o

jn
a 

• 
B

es
ed

ilo
: S

id
o

n
ija

 Z
eg

a 
• 

Fo
to

g
ra

fij
e:

 a
rh

iv
i i

zv
aj

al
ce

v 
 

O
b

lik
o

va
n

je
: M

ed
ia

 M
 •

 Iz
ve

d
b

a:
 R

u
d

o
lf 

Z
 d

.o
.o

. •
 5

0
0

 iz
vo

d
o

v 
• 

Po
st

o
jn

a,
 o

kt
o

b
er

 2
0

22


