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18Pri nas se nikdar nič ne zgodi. (Dogodek v mestu Gogi, Slavko Grum)

Pozdrav 33. sezoni  
abonmaja v Tolminu

Spoštovani abonenti in obiskovalci Kinogledališča Tolmin. Kako prijetno 
se vam je zazreti po uspešno izvedeni abonmajski sezoni v oči, ko izžarevate zado-
voljstvo in pričakovanje po novem, prihajajočem. V anketi ob zaključku minule se-
zone ste nam povedali mnogo več, kot smo pričakovali. Pohvalili ste, tudi pograjali, 
komentirali in razmislili – vseh mnenj smo bili veseli, saj ob vaših odzivih gradimo 
temelje nove sezone. In ta je že tu – 33. po vrsti. Število 33 v matematiki velja za sreč-
no – kako bi ne bilo v umetnosti in kot tako predznak abonmajske sezone. Če povza-
mem, so vaša pričakovanja enaka mojim – v Tolmin pripeljati,  doživeti kulturo, ki jo 
je vredno zapisati z veliko začetnico. Da je ni treba loviti in iskati v pomembnih tujih 
hišah, v velikih dvoranah. Tako, ki pride skoraj na dom. Pronicljivo, provokativno, 
poživljajočo in radoživo! 

V maniri sodobnih oglaševalskih sloganov sledimo taktiki manj je več. Da 
prejemate več, boste zlahka spoznali, če boste pogledali in prisluhnili od blizu. Sle-
dimo zavedanju, da je tudi življenje neskončen preplet situacij, da je harmonija v pre-
livanju in nenehnem ponavljanju vedno enakega. Zato bo letošnji gledališki abonma 
med vrsticami obarvan tudi glasbeno in v glasbena doživetja se bo pritajil kak dram-
ski in prozni moment. Kako bi sicer lahko lepo oddvojili od lepega? 

V Tolmin po dolgem času prihajajo Tržačani s Slovenskim stalnim gledališ-
čem, predstavili se bodo z najboljšo dramo Slavka Gruma, ki govori o vrnitvi domov 
v zanikrno, razpadlo in dolgočasno mesto Goga. Zlahka bi si bilo predstavljati, kak-
šen bi bil sleherni kraj brez kulture, brez srčne energije; brezdušen in prašen od vsak-
danje navlake. Prvič bomo v Tolminu gostili domnevno najstarejše stalno repertoar-
no ljubiteljsko gledališče v Evropi, Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Dali nam bodo 
klasično lekcijo z nadihom ravno prav pogrošne italijanske renesanse. V glasbenem 
delu abonmaja bomo aktualni krik iz sveta zborovstva ujeli z gostovanjem evropskih 
evrovizijskih zmagovalk letošnjega leta. Nadele so si ime Carmen manet, ki v latin-
ščini pomeni »pesem ostane«. Da smo Slovenci narod pevcev, že dolgo vemo. 

Vsi drobci celote 33. abonmajske sezone v Kinogledališču Tolmin so izbrani 
previdno in namerno. Da bi poživili leto, vas razvedrili, nasmejali, prevetrili, zmerno 
pretresli in vas previdno obrnili k vašemu bistvu, kjer bi se spodbujeni z nektarjem 
navdiha vprašali o vrednotah in stališčih, se zamislili ali preprosto … odmislili. Tol-
min na srečo ni Goga. Pri nas Grumov aksiom enostavno ni možen. 

Špela Mrak



• STARI KLOVNI
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA

avdicija

•  DOGODEK V MESTU GOGI 
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST

drama

•  DEKAMERON 
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

komedija

•  JEKLENE MAGNOLIJE 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA in  
GLEDALIŠČE KOPER

komična melodrama

Gledališke predstave

•  MAMMA MIA!, muzikal
PRODUKCIJA PROSPOT

Skupna predstava - za oba abonmaja
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•  SLOWIND in ANDREA RUCLI
PIHALNI KVINTET, PIANIST

•  CARMEN MANET 
ŽENSKI ZBOR

•  CELLOSTRIKE 
KOMORNA ZASEDBA VIOLONČELISTOV, 
GD NOVA FILHARMONIJA

•  GLASBENI SVET 
 SHERLOCKA HOLMESA 

VIOLINA, KLAVIR, MEZZOSOPRAN IN PRIPOVEDOVALEC

Koncerti



Petit boulot pour vieux clown / avdicija
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA

Avtor: MATEI VIŞNIEC
Režiser: JAŠA JAMNIK
Igrajo: Radoš Bolčina, Iztok Mlakar, Gojmir Lešnjak - Gojc k. g.
Trajanje: 1 ura 30 minut, nima odmora

V predprostoru brez oken visi na vratih oglas za delo. Konkurirali bodo, kot vse 
kaže, trije stari znanci. Ostarela cirkusanta Filippo in Niccolo sta bila včasih slaven 
tandem, a njuno tovarištvo je sedaj na preizkušnji, saj je na voljo le ena »majhna vloga 
za starega klovna«. Kmalu se jima v čakanju na začetek avdicije pridruži še Peppino, 
ki je bil njun učitelj in mentor. Nad radostnim snidenjem ves čas visi tesnoba in 
napetost; vsi trije so zapredeni v obup, saj so pozabljeni in obsojeni na trpko samoto. 

Matei Vişniec (1956), romunski avtor, pesnik, novinar, filozof in sanjač, ki je 
zaradi cenzure emigriral v Francijo, je napisal čez dvajset odrskih iger, večinoma 
v francoščini; prevedene so v osemnajst jezikov. Njegove igre uprizarjajo po vsem 
svetu, je najpogosteje uprizarjani romunski avtor in zadnja leta tudi najpogosteje 
uprizarjani evropski avtor.

ZANIMIVO – Nagrade: Igralski trio Radoš Bolčina, Gojmir Lešnjak – Gojc in Iztok Mlakar - 
nagrada tantadruj 2017 za umetniški dosežek. Festivali in gostovanja v tujini: 14. mednarodni 
festival komedije Mostarska liska 2017, Mostar, Bosna in Hercegovina.

Gledališka predstava

Stari klovni
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Dogodek 
v mestu Gogi
drama
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST

Avtor: SLAVKO GRUM
Režiser: IGOR PISON
Igrata: Patrizia Jurinčič, Daniel Dan Malalan
Inštrumentalni sestav Glasbene matice: Ana Obreza (violina), Valentina Bembi (viola), 
Irene Ferro Casagrande (violončelo)
Trajanje: 1 ura 35 minut, ima en odmor

Slovenska klasika, združena z izvirno ustvarjalnostjo tržaškega režiserja Igorja 
Pisona, je v uprizoritvi Slovenskega stalnega gledališča dobila novo, gledališko-
glasbeno podobo. Pozornost je usmerjena v osrednjo Hanino zgodbo, ob tem pa 
izpostavljena medvrstična hudomušnost. Tekst v odnosih šepave družbe izpostavlja 
pomanjkanje človečnosti, kar v nekaterih primerih privede do nadomestitve ljudi z 
lutkami. Gogo namreč prevevajo (tudi Ibsenovi) Strahovi, ki se izražajo skozi skrite 
travme in frustracije njenih prebivalcev – ti svoje fobije oplajajo v dušljivi monotonosti 
vsakdana, medtem ko zgolj čakajo na »odrešilni« dogodek. Te čudaške osebe s 
čudaško praznimi življenji in neuslišanimi hrepenenji, za katere je avtor dobil navdih 
tudi med svojim delom v umobolnici, nikakor ne morejo doživeti epiloga in tako 
ostajajo ujete v čudaški brezizhodnosti. Praznino mesta, kjer se nobena zgodba ne 
premakne z mrtve točke, je mogoče osmisliti samo z ustvarjanjem vzporednega 
sveta – prav glasba namreč spremlja, podpira, ojačuje in včasih celo preglasi hrup 
notranjega nemira.

ZANIMIVO – Dogodek v mestu Gogi je najbolj znano delo slovenskega dramatika Slavka 
Gruma. Gre za eno tistih besedil, s katerim se večina Slovencev vsaj enkrat v življenju sreča, 
v šolskih klopeh. »Nekaj se je zgodilo. Nekaj se je moralo zgoditi v mestu.«  (S. Grum)



Dekameron združuje znane zgodbe, postavljene v čas kuge, ko so ljudje potisnjeni 
na rob. V tej skrajni življenjski situaciji je najti razvratne ljudi, ki jim je popolnoma 
vseeno, kako živijo. Najti pa je tudi take, ki prisegajo na zdravo življenje, se zdravo 
hranijo in se izogibajo ljudem. Kakršenkoli že je njihov življenjski slog, pa je vsak 
mnenja, da ga bo rešila le njegova teorija. 

Ob tem nam avtor ponuja še eno možnost. Pripovedujmo si zabavne in šaljive 
zgodbe, začinjene z lažjo, razvratom in nasiljem, ki mu modreci s spretnim 
besedičenjem znajo uiti. Zbere se sedem lepih in mladih deklet ter trije postavni 
možje in si v desetih dneh pripovedujejo vsak dan nove zgodbe v varnem in 
prijetnem okolju, daleč stran od kužnega ozračja. Pred nami bodo na novo zaživele 
v dramatizaciji Janeza Usenika in odrski postavitvi igralca in režiserja Primoža 
Ekarta, ki s Šentjakobskim gledališčem sodeluje prvič.

ZANIMIVO – Šentjakobsko gledališče Ljubljana, deluje od leta 1920, je domnevno najstarej-
še stalno repertoarno ljubiteljsko gledališče v Evropi. Nahaja se v prvem nadstropju Mestne-
ga doma v središču Ljubljane. Sestavljajo ga ljubiteljski igralski ansambel, poklicna uprava in 
tehnika ter profesionalni zunanji sodelavci z gledališkega področja.

komedija
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Avtor: GIOVANNI BOCCACCIO  
Režiser: PRIMOŽ EKART
Igrajo: Nives Mikulin, Tina Tavčar, Anja Glušič, k.g., Tjaša Valentinčič, Maša Medved, 
Pija Svetec, Nina Igrutinovič, Tomaž Urgl, Edi Gril, Elias Rudolf
Trajanje: 1 ura 30 minut, nima odmora

Gledališka predstava

Dekameron
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Steel Magnolias / komična melodrama
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA in GLEDALIŠČE KOPER

Avtor: ROBERT HARLING
Režiser: KATJA PEGAN
Igrajo: Nataša Tič Ralijan, Maja Nemec, Helena Peršuh, Anja Drnovšek, Mojca Partljič, 
Lara Jankovič
Trajanje: 1 ura 40 minut, nima odmora 

Celotno dogajanje igre se odvija v frizerskem salonu majhnega mesteca, kjer ženske 
med urejanjem zunanjosti razgaljajo svoja čustva in razkrivajo intimne svetove. Dogodki 
v salonu, »kamor še ni stopila moška noga«, se vrtijo okrog zadnjih dveh let in pol 
življenja mlade Emme, vendar se njena zgodba – prizadevanje za materinstvo, bolezen, 
odločitev, da bo kljub vsemu zanosila, in posledično poslabšanje zdravstvenega 
stanja – ne dogaja na odru. Vidimo le obrobne dogodke, slišimo reakcije obiskovalk 
frizerskega salona na prelomnice iz Emminega življenja in življenja ljudi iz njene 
bližine.

Za oksimoronskim naslovom Jeklene magnolije se skriva komična melodrama o 
šestih ženskah, ki vsaka po svoje rešujejo svoje probleme in dokazujejo, da so pogosto 
močnejše od moških. Avtorica priredbe in dramaturginja Ira Ratej je besedilo, ki nas 
sooča z malimi življenji v na pol podeželskem mestecu, priredila ter umestila v naš 
prostor in čas.

Gledališka predstava

ZANIMIVO – Jeklene magnolije so krstno uprizorili leta 1987 v New Yorku, dve leti pozneje 
je njihov avtor Robert Harling napisal še filmski scenarij, v katerem je nastopilo šest filmskih 
zvezd. 

Jeklene magnolije



muzikal
produkcija PROSPOT d.o.o.

Producent: JURIJ FRANKO 
Režiser: JUG RADIVOJEVIĆ
Zasedba: 41-članska: Simona Vodopivec Franko, Lina Rahne/Veronika Kozamernik, 
Alenka Godec, Damjana Golavšek, Uroš Smolej/Jure Sešek, Gojmir Lešnjak - Gojc, 
Marjan Bunič, Matjaž Kumelj ter mnogi drugi.
Trajanje: 3 ure, ima en odmor

Mamma Mia! je odrski muzikal, ki temelji na uspešnicah švedske skupine 
Abba. Premierno uprizoritev je doživel 6. aprila 1999 na londonskem West Endu, 
2001 pa je bil postavljen na broadwayske odrske deske. Romantično zgodbo polno 
optimizma in življenjske energije, ki se odvija na grškem otoku izvajajo vrhunska 
slovenska umetniška imena. Abbine večne glasbene uspešnice bodo ob izjemnih 
koreografijah Mojce Horvat ter pod dirigentsko taktirko maestra Patrika Grebla 
zaživele v slovenskem jeziku, za kar je z odličnimi prevodi poskrbel glasbenik in 
kantavtor Tomaž Domicelj.

Mamma mia! je romantična komedija o nasprotujočih si prizadevanjih in sanjah 
enega dekleta iz 70-ih in drugega iz 90-ih let. Skozi čarobno pripovedovalno moč 
glasbe in pesmi skupine Abba spoznamo Donno, neodvisno mater samohranilko, ki 
za izpolnjeno življenje ne potrebuje moškega, ter njeno dvajsetletno hčer Sophie, ki 
si želi romanco, otroke in veliko pravljično poroko.

Skupna predstava

ZANIMIVO – Muzikal Mamma mia! oživlja glasbeno zapuščino legendarne skupine Abba. 
Vse od njegove premiere leta 1999 na West Endu v Londonu si ga je v več kot 40 državah in 
170 mestih po vsem svetu ogledalo prek 54 milijonov gledalcev.

Mamma mia
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Zasedba: ALEŠ KACJAN – flavta, MATEJ ŠARC – oboa, JURIJ JENKO – klarinet, 
METOD TOMAC – rog, PAOLO CALLIGARIS – fagot ter ANDREA RUCLI – klavir

Pihalni kvintet Slowind, ki ga sestavljajo solisti orkestra Slovenske filharmonije, 
je izjemno dejaven na področju sodobne in nove glasbe. Z uveljavljenim italijanskim 
pianistom Andreo Ruclijem bodo predstavili tudi manj znano, nevsakdanjo in povsem 
novo glasbo. Pihalni kvintet Slowind je bil ustanovljen pred dvaindvajsetimi leti. V 
tem času se je ansambel, ki izvaja praktično vsa dela standardnega repertoarja za ta 
sestav, profiliral še v brezkompromisnega in v slovenskem prostoru najaktivnejšega 
izvajalca sodobnih del, od klasikov avantgarde do najmlajših, še neuveljavljenih, a zelo 
obetavnih avtorjev našega časa. Slowind z naročili stalno spodbuja mlade slovenske 
skladatelje ter se rad odziva vabilom za izvedbe novitet na mnogih evropskih odrih. 
Samo leta 2014, v jubilejnem dvajsetem letu ansamblovega obstoja, je Slowind 
nastopil na treh koncertih v Parizu, sedmih v Združenih državah Amerike in treh 
na Danskem, lani pa je kvintet poleg koncertov po Sloveniji gostoval še v Firencah 
na festivalu music@villaromana in Synergien San Polo, na Beneškem in Zagrebškem 
bienalu, v Berlinu, na Japonskem (Takefu, Hirošima, Tokio) in v Ženevi, letos pa je 
nastopil v francoskem Clunyju in nemškem Rotweilu (v koncertnem ciklu Ars Nova, 
ki ga pripravlja nemški radio SWR), letos ga čaka še obsežna turneja v Kanadi.

Na domačem prizorišču je ansambel v zadnjih letih še okrepil svojo dejavnost 
na področju slovenske glasbe in v pomladanskem času pričel prirejati krajši glasbeni 
festival z naslovom Slowindova pomlad, jesen pa ostaja namenjena Festivalu Slowind.

Za dosedanje delovanje je Slowind leta 1999 prejel Župančičevo nagrado, 
nagrado Prešernovega sklada leta 2003 ter Betettovo nagrado leta 2013.

Koncert

Pihalni kvintet Slowind 
in Andrea Rucli



Zborovodja: PRIMOŽ KERŠTANJ

Carmen manet v latinščini pomeni “pesem ostane”, je zapisano na spletni strani 
zbora Carmen manet. Takšno ime si je nadela skupina kranjskih gimnazijk, ki si 
želijo prepevati tudi potem, ko se že poslovijo od gimnazijskih klopi.

Zbor se redno udeležuje zborovskih tekmovanj doma in v tujini. Je prejemnik šte-
vilnih referenčnih nagrad, med najpomembnejšimi je velika nagrada na zborovskem 
tekmovanju v švicarskem Montreuxu. Primož Kerštanj vodi zbor od njegove ustano-
vitve leta 2011. Osem let je bil tudi zborovodja Dekliškega pevskega zbora Gimnazije 
Kranj, ob tem pa vodil tudi zbor Vox Carniola z Jesenic in APZ France Prešeren iz 
Kranja. Je dvakratni prejemnik mednarodnega priznanja za najboljšega zborovodjo. 

Koncert

ZANIMIVO – Slovenski zbor Carmen manet je zmagovalec tekmovanja Evrovizijski zbor leta 
2017, ki je letos potekalo v glavnem mestu Latvije Riga. Pevke zbora Carmen manet so na-
stopile s skladbami Adrca skladateljice Katarine Pustinek Rakar in Ta na Solbici skladatelja 
Sama Vovka, ki so jo zapele v rezijanščini. Poleg slovenske zasedbe so dela v Rigi predstavili 
še zbori iz Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Nemčije, Latvije, Madžarske in Walesa.

Carmen manet



33
. s

ez
on

a 
| 2

01
7–

20
18

Zasedba: PETRA TAVČAR, SAMO FUČKA, VERONIKA ZAGOŽEN, DUŠAN VASIČ, 
ŠPELA ČRV, GAL LEMUT, ANŽE LIČEN

Cellostrike so skupina mladih violončelistov s Primorske, člani simfoničnega 
orkestra NOVA filharmonija. Idejo za oblikovanje takšne skupine, ki je v svetu 
komorne glasbe redko zastopana, so dobili pri slovitem ansamblu violončelov 
Berlinskih filharmonikov. Nekateri med njimi obiskujejo Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana, drugi nadaljujejo študijsko pot na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
tretji pa študij opravljajo na drugih fakultetah in jim glasba pomeni pomembno 
prostočasno vrednoto, ki jo želijo umetniško nadgrajevati. Skupaj so začeli igrati leta 
2014. Za seboj imajo več koncertov. Med pomembnejšimi je: nastop v Kulturnem 
domu Srečka Kosovela v Sežani v briljantnem abonmaju, mini istrska turneja 2014 
na Festivalu Grobnik in v okviru poletnih dogodkov v Paviljonu Parka Pietro Coppo 
v Izoli, celovečerni abonmajski koncert v Logatcu in sodelovanje na mednarodnem 
literarnem dogodku festival Vilenica. Sooblikovali so koncert posvečen Iti Rini 
v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Vsako leto nastopajo na festivalu 
Svirél. Na Televiziji Slovenija so jutra lepšali s sodelovanjem v oddaji Dobro jutro.

Koncert

Cellostrike



Zasedba: ŽIGA BRANK – violina, PETAR MILIĆ – klavir, IGOR VELŠE – pripovedovalec, 
NUŠKA DRAŠČEK – mezzosopran
Prevod, priredba in scenarij: DOMEN MARINČIČ

Sherlock Holmes je eden najbolj fascinantnih in vselej aktualnih literarnih juna-
kov. Že za življenja njegovega avtorja Arthurja Conana Doyla so bili nekateri prepri-
čani, da veliki detektiv res živi, in to je bila zasluga Doylove skrbi za razne realistične 
podrobnosti. Mednje sodi tudi glasba. Vsi vemo, da Holmes igra violino – glasbilo 
se pojavlja v večini filmov in tudi v najnovejši nadaljevanki –, a izvirne zgodbe vse-
bujejo še vrsto drugih podatkov. Holmes izvaja na violini skladbe Mendelssohna in 
Offenbacha, na koncertih in v operi posluša glasbo Chopina, Sarasateja, Wagnerja in 
Meyerbeerja, Watsona zabava z anekdotami o Paganiniju, zaplete se z operno pevko 
Irene Adler in izda monografijo o motetih Orlanda di Lassa. Poleg tega razglablja 
o razlikah med Stradivarijevimi in Amatijevimi violinami pa tudi med pianistkami 
in strojepiskami. Koncertni spored je detektivsko natančna rekonstrukcija Holme-
sovega glasbenega sveta. Skladbe povezujejo odlomki iz Doylovih zgodb v novem 
prevodu, ki se kljub raznovrstnosti povezujejo v smiselno celoto.

ZANIMIVO – »Moj prijatelj je bil navdušen glasbenik; ni bil le izvrsten izvajalec, temveč tu-
di odličen skladatelj. Ves popoldan je blažen sedel v parterju in dolge tanke prste nežno 
pozibaval v taktu. Mirni nasmeh in brezbrižne sanjave oči so se zdeli povsem v nasprotju s 
Holmesom kot slednim psom, Holmesom kot vztrajnim, ostroumnim in vselej čuječim de-
tektivom.« Študija v škrlatnem, 1887

Glasbeni svet 
Sherlocka Holmesa

Koncert
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Na blagajni Kinogledališča Tolmin

GLEDALIŠKI IN GLASBENI ABONMA (oba): 
sreda, 20. september  13.—15. ure*
četrtek, 21. september  10.—12. ure* 
petek, 22. september  10.—12. ure in 17.—20. ure
sobota, 23. september  10.—12. ure
 
POSAMEZNI ABONMA:
ponedeljek, 25. september,  10.—12. ure 
torek, 26. september,  10.—12. ure
sreda, 27. september,  13.—17. ure
 
Informacije: 
pisarna kulture v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin
T: 05 381 18 01
E: kultura.spela@ksm.si

V 33. abonmajski sezoni pripravljamo 
4 GLEDALIŠKE  PREDSTAVE in 4 KONCERTE ter veliki 
SKUPNI MUZIKAL. 

Abonenti imajo poleg ugodnih cen glasbenih in gledaliških 
dogodkov nekaj udobnih prednosti: zagotovljen sedež za 
tekočo sezono, abonente o terminih predstav obveščamo 
pisno in elektronsko, dijakom, študentom ter upokojencem 
nudimo popust, najugodnejše cene vstopnic pa so deležni vsi, 
ki vpišejo oba abonmaja ali ko si abonma omisli celotna družina 
(družinski popust). Skupine nad 10 oseb imajo 20 % popust 
na posamezno vstopnico (zaokroženo na 1 €). Podatki o  
predstavah in koncertih so na voljo na spletni strani www.ksm.
si, FB-strani Kinogledališča, v dnevnem  časopisju, na radiu, 
internem TV-kanalu in drugih običajnih mestih.

Vpis abonmajev 2017/18

*  za 
abonente, 
ki ohranjajo 
stalni sedež.



Vse cene so v evrih. V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV-1 
davek ni obračunan. Vsi sedeži imajo enako ceno.

ABONMA Odrasli Dijaki/študenti* Upokojenci*

gledališki, 
glasbeni 
10 predstav

80 60 70

gledališki
5 predstav 60 40 50

glasbeni
5 koncertov 50 40 50

*  Popuste upoštevamo samo ob predložitvi ustreznega dokazila.   
 Popusti se ne seštevajo. 

DRUŽINSKI POPUST: 
Tretji in vsak naslednji družinski član skupnega gospodinjstva 
prejme 50 % popusta na abonmajsko vstopnico.

Cena abonmajev
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KINOGLEDALIŠČA TOLMIN

Namen umetnosti je, 
da izpere vsakodnevni 

prah iz naših duš.  
(P. Picasso)

Darilni bon Kinogledališča

V času vsesplošnega materialnega obilja je podariti kulturno 
doživetje inovativno, izvirno darilo. Omogočamo vam, da z 
ličnim darilnim bonom Kinogledališča Tolmin obdarite svoje 
najbližje, prijatelje ali sodelavce. Podarite lahko abonmajski 
darilni bon ali darilno vstopnico za posamezno predstavo. 

Vse dodatne informacije prejmete po telefonu 05 381 18 01, 
na e-pošti kultura.spela@ksm.si ali pa se osebno oglasite na 
blagajni v času obratovanja.  



Informacije

Cene tolminskega abonmaja ostajajo ugodne, saj si želimo, 
da bi bila vrhunska kultura vsem dostopna. Zato smo hvaležni 
Občini Tolmin in Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, 
ki omogočata program.

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 
in Zveza kulturnih društev Tolmin 

Mestni trg 5, 5220 Tolmin 
T: 05 381 18 01 in 05 381 11 623 (v času odprtosti blagajne)
E: kultura.spela@ksm.si
W: www.ksm.si 

ZVEZA
KULTURNIH DRUŠTEV

TOLMIN
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Dvorana Kinogledališča Tolmin je opremljena z induktivno/
slušno zanko. Pred vstopom v dvorano je slušni aparat treba 
preklopiti na t. i. način T. 

Informacije

Izdala:  Zveza kulturnih društev Tolmin in 
 Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
Umetniška vodja projekta: Špela Mrak
Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
September 2017

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Da vas 
bomo lahko pravočasno obvestili o morebitnih spremembah, vas 
prosimo, da posredujete točne kontakte ob vpisu abonmaja.

Informacije in fotografije, objavljene v knjižici, smo pridobili s strani 
izvajalcev dogodkov. 
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ZAVOD ZA 
KULTURO, 
ŠPORT IN 
MLADINO 
OBČINE 
TOLMIN

ZVEZA 
KULTURNIH 
DRUŠTEV 
TOLMIN

33. sezona 
2017/18 

Kinogledališče
Tolmin
Kinogledališče
Tolmin


