
Poletno gledališče Studenec



Vstop prost
sobota, 22. avgust, ob 19. uri
Poletno gledališče Studenec

Poletno gledališče Studenec, v ozadju katerega deluje Kulturno društvo  
Miran Jarc Škocjan (KDMJ), že vrsto let obuja in ohranja glasbeno, gledališko in 
tudi likovno dejavnost.

V letu 2020 jih društvo šteje že 71. Le nekaj malega manj kot vsako leto od usta-
novitve KDMJ so člani pripravili domačo gledališko predstavo, aktualna poletna 
sezona pa se bo zapisala med tiste redke brez uprizoritve, saj predstave zaradi 
koronavirusne krize ni na sporedu. Z obširno razstavo v prostorih društva se zato 
spominjajo na bogato društveno dejavnost, ki jih uvršča na seznam nesnovne 
kulturne dediščine.

Ob tej priložnosti se bodo na velikem odru gledališča podelila priznanja  
Javnega sklada Republike Slovenije za gledališko dejavnost.

V programu bodo ob klavirski spremljavi Teje Komar nastopile solistke Marjeta  
Cerar, Natalija Cerar, Vanja Osolnik in Ana Plahutnik. 

Prireditev bosta vodili Ajda Sokler in Špela Prenar.

Razstavo bo odprla podžupanja Renata Kosec.

Razstava bo na ogled od 22. 8. do 28. 8., vsak dan med 18. in 20. uro.

Razstava s kulturnim programom ob 70-letnici
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan

Organizator: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan
Rezervacija vstopnic: 051 61 61 51 in 051 61 41 41. 

Vstopnice prevzamete na blagajni na dan prireditve od 18. ure dalje.
Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.



Vstop prost
(prostovoljni prispevki)

petek, 28. avgust, ob 20.30 uri
Poletno gledališče Studenec

Pred nami je okrnjen program letošnjega Kulturnega poletnega festivala Studenec.
Z odlomki in pevskimi vložki iz domačih gledaliških in opernih predstav želimo 
zvestemu občinstvu v času, ki kulturi ni naklonjen, ponuditi vsaj spomine na  
nepozabne gledališke in glasbene večere.
V programu bodo nastopili: Matjaž Stražar, Pia Brodnik, Jože Vidic, Jure Sešek, 
Rajko Majdič, Jože Vunšek, Konrad Pižorn - Kondi, Eva Černe, Metod Palčič, Robert 
Vrčon, Urša Sešek, Marjeta Cerar, Primož Krt, Ana Plahutnik, Eva Majdič, pianistka 
Urška Vidic, ansambel Fantov pet (Jernej Gašperlin, Grega Čepon, Klemen Brečko,  
Blaž Prašnikar, Matej Kravcar) s tercetom (Tina Debevec, Lidija Križnik, Tone  
Habjan), MPZ Šutna, Peški oktet in drugi pevci okoliških zborov.
Na odru se bodo Tadeji Capuder Flegar, voditeljici večera, pridružili tudi direktor 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Marko Repnik, župan 
Občine Domžale, Toni Dragar, in predsednik KDMJ, Alojz Stražar.
Letos nam je radostno odrsko udejstvovanje odvzeto, pa vendar upamo, da se 
nam s polno mero povrne že prihodnje leto.
Naj bo prireditev ob našem jubileju skromno darilo vsem vam, ki zvesto zahajate 
v to naše in vaše Poletno gledališče Studenec.

Prireditev ob 70-letnici
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan 

Organizator: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan
Rezervacija vstopnic: 051 61 61 51 in 051 61 41 41.

Vstopnice prevzamete na blagajni na dan prireditve od 19. ure dalje.
Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.



Cena vstopnice:
15 €

ponedeljek, 31. avgust, ob 20.30 uri
Poletno gledališče Studenec

Violončelist Sebastian Bertoncelj  
s prijatelji

Domžalski violončelist Sebastian Bertoncelj s prijatelji, na temo 
gasterbajterstva, koronavirusa in postopnega zavzemanja odrov.

Violončelist Sebastian Bertoncelj izhaja iz glasbene družine. Violončela se je začel 
učiti v Domžalah pri prof. Zdenki Kristl Marinič, nato je nadaljeval s študijem na Kon-
servatoriju za glasbo in balet Ljubljana in na Akademiji za glasbo pri prof. Milošu 
Mlejniku. Pozneje se je izpopolnjeval pri prof. Conradinu Brotbeku v Stuttgartu, pri 
prof. Christianu Polteri v Luzernu ter v okviru mojstrskih tečajev pri Heinrichu Schi-
ffu, Phillipu Müllerju, Danjulu Ishizaki, Antoniu Menesesu, Robertu Nagyu, Davidu 
Gregorianu, Albanu Gerhardu, Thomasu Grossenbacherju in drugih.

Koncert 

Vračanja

Za abonma koncertni MODRI in IZVEN
Organizator: KD Franca Bernika Domžale in KDMJ Škocjan

Rezervacija vstopnic: 01 722 50 50 
Vstopnice prevzamete od 24. 8. dalje na blagajni KD Franca Bernika 

Domžale ali na dan prireditve od 19.30 ure dalje na blagajni  
Poletnega gledališča Studenec.

Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.



sreda, 2. september, ob 20.30 uri
Poletno gledališče Studenec

Alpski muzikal, LG Celje

Johanna Spyri: Heidi
Heidi je sirota, po smrti staršev živi s teto Dete. Ko se teti ponudi dobro 
plačana služba v mestu, odpelje Heidi k skrivnostnemu dedku na Planino. 
S Heidi se hitro navežeta, dedek jo uči življenja z naravo, spoprijatelji se 
tudi s sosedovim dečkom Petrom. Nato pa se nenapovedano vrne teta in 
Heidi odpelje v mesto za družico bolehni Klari, ki privezana na voziček 
živi pod budnim očesom stroge varuške. Svobodomiselna in uporniška 
Heidi jo spodbudi, da končno začne živeti. Heidi je zgodba o svobodi in 
sproščenosti, ki jo lahko občutimo le v naravi, o uporništvu, vztrajnosti in 
pogumu, ki so gonilo življenjskih sprememb.

Režija: Ivana Djilas

Igrajo: Živa Selan, Branko Završan, Barbara Medvešček, Urban Kuntarič, Mario 
Šelih, Jagoda, Damjan M. Trbovc, Beti Strgar, Rastko Krošl, David Čeh 

Cena vstopnice:
15 €

Za abonmaja glasbeno scenski PRVI in DRUGI in IZVEN
Organizator: KD Franca Bernika Domžale in KDMJ Škocjan

Rezervacija vstopnic: 01 722 50 50 
Vstopnice prevzamete od 26. 8. dalje na blagajni KD Franca Bernika 

Domžale ali na dan prireditve od 19.30 ure dalje na blagajni  
Poletnega gledališča Studenec.

Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.



Cena vstopnice:
15 €

petek, 4. september, ob 20.30 uri
sreda, 9. september, ob 20.30 uri
Poletno gledališče Studenec

Rock’n’roll komedija, SNG Drama Maribor

Erik Gedeon: Večno mladi
Staranje je postalo najhujši bavbav, najstrašnejša bolezen novega veka. Ker časa 
ne moremo zaustaviti, je najbolje, da skozi solze smeha pogledamo v leto 2065, 
kako bo, ko v gledališki stavbi na Slovenski 27 ne bo več hrama umetnosti, am-
pak dom za ostarele. V uprizoritvi Večno mladi skupina igralcev in igralk, članov 
nekdanje mariborske Drame, na groteskno zabaven način, s pomočjo pevske 
oziroma glasbene terapije, poskrbi za vse prej kot dolgočasen rock’n’roll tretjega 
življenjskega obdobja. Ob izvrstnih igralsko-pevskih interpretacijah hitov, kot 
so “I Love Rock’n’Roll”, “Born To Be Wild”, “I Got You Babe” itd., trohneče odrske 
deske ponovno katarzično zavibrirajo.
Režija: Sandy Lopičić. Igrajo: Irena Varga, Denis Horvat, Mateja Pucko, Kristijan 
Ostanek, Matevž Biber, Jurij Drevenšek, Mirjana Šajinović

4. 9. 2020 – abonma gledališki RDEČI in ZELENI in IZVEN 
9. 9. 2020 – abonma gledališki ORANŽNI in RUMENI in IZVEN

Organizator: KD Franca Bernika Domžale in KDMJ Škocjan
Rezervacija vstopnic: 01 722 50 50 

Vstopnice prevzamete od 26. 8. dalje na blagajni KD Franca Bernika 
Domžale ali na dan prireditve od 19.30 ure dalje na blagajni  

Poletnega gledališča Studenec.
Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.



Cena vstopnice:
25 € | 22 €    

petek, 11. september, ob 20. uri
Poletno gledališče Studenec

Akustični koncert

SIDDHARTA
V Poletno gledališče Studenec prihaja 

SIDDHARTA!
V prekrasnem, amfiteatralnem ambientu Poletnega gledališča se nam 
obeta glasbeni spektakel. 

Skupina Siddharta, danes največje ime na slovenski glasbeni sceni, je 
nastala leta 1995 v postavi Tomi M. (vokal, kitara), Primož B. (kitara, spre-
mljevalni vokal), Primož M. (bas) in Boštjan M. (bobni). Kmalu so začeli 
ustvarjati svojo glasbo, svoj zvok. Želeli so si drugačnosti, zato so zvok 
obogatili s saksofonom in klaviaturami. Skupini sta se pridružila saksofo-
nist Cene R. in kasneje še klaviaturist Tomaž O. R. Skupaj so ustvarili svoj 
zvok, ki ga z lahkoto prepoznamo kot Siddhartin zvok. 

Organizator: Kulturno društvo Planet dogodkov
Nakup vstopnic: eventim.si 

Vrata prireditvenega prostora bodo odprta od 18.30 dalje.
Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.  
Na prireditvi je obvezno nošenje zaščitne maske.



Vstop prost
(prostovoljni prispevki)

sobota, 3. oktober, ob 19. uri
Cerkev na Krtini

Koncert z naslovom Glasbeno popotovanje vas bo navdušil z naborom 
skladb z ljudsko tematiko, ki prihajajo iz celega sveta – začelo se bo v Ame-
riki in končalo doma s Cvetjem v jeseni. V sklopu programa boste izkusili  
številne glasbene zvrsti, izbrane skladbe pa bodo pospremile zanimive 
zgodbe o njihovem nastanku.

Nastopajoči: Andrej Omejc (saksofon), Teja Komar (klavir), Katarina 
Kozjek (čelo), Dorotea Senica (flavta)

Slavnostni govornik bo Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta  
Republike Slovenije.

Koncert ob 20-letnici festivala

Glasbeno popotovanje 

Organizator: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan
Rezervacija vstopnic: 051 61 61 51 in 051 61 41 41. 

Vstopnice prevzamete pred cerkvijo na dan prireditve od 18. ure dalje.
Prireditev bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ.







graf ično oblikovanje
priprava za tisk

internet
digitalni tisk

www.oblikovalnica.com
info: 031 615 202

Krajevna skupnost Krtina

V letu 2021 bo na sporedu
domača gledališka predstava,

veseloigra s petjem 

Pri belem konjičku



www.studenec.net

Informacije in rezervacija vstopnic po telefonu:

051 / 61 61 51 (Marjana)

051 / 61 41 41 (Urša)

vsak dan od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

  Poletno gledališče Studenec

  poletno.gledalisce.studenec

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan pri Domžalah je širši slovenski 
javnosti poznano po kulturnem dogajanju v poletnem času na Studencu  
pri Krtini. Že dvajseto leto zapored pripravlja pester nabor koncertnih 
in gledaliških prireditev v sklopu Kulturnega poletnega festivala 
Studenec. Društvo pomembno prispeva h kulturni dejavnosti v Občini  
Domžale in z vključevanjem okoliških prebivalcev nadaljuje tradicijo  
ljubiteljskega gledališča, ki privablja ljudi iz vseh koncev Slovenije.
Poletno gledališče Studenec je drugo največje pokrito gledališče na 
prostem v Sloveniji. Odlikuje ga odlična akustika in prijeten ambient – 
obdajajo ga gozd, polja in čudovit pogled na Kamniško-Savinjske Alpe.
Pridite na Studenec, k izviru studenške ljubiteljske kulture.


