Koper, september 2017

Dragi dijaki!
Vabimo vas k vpisu v dijaški gledališki abonma Gledališča Koper. Cena abonmaja je 35 evrov, prinaša pa vam
25 ur OIV. V gledališkem abonmaju koprskega gledališča bodo letos naslednje predstave:
Carlo Goldoni - Predrag Lucić: Barufe (komedija)
Gašper Tič, Davor Herceg: Trač ali Mnogo hrupa za nič (mjuzikel po Shakespearovi zgodbi)
Francesco Randazzo: Za blagor vseh ljudi (aktualna drama o brezčutnosti, ksenofobiji, ustvarjanju
nasprotij mi-oni)
4. Peter Quilter: Glorious! (glasbena komedija; igralka Nataša Matjašec Rošker je za to predstavo prejela
nagrado Žlahtna komedijantka na 26. festivalu Dnevi komedije, Celje, 2017)
5. CJ Johnson: Cucki (žlahtna komedija po izboru občinstva na 26. festivalu Dnevi komedije, Celje, 2017)
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Gledališče je pomemben kulturni element, ki širi obzorja mladih ljudi in ga je v lokalnem okolju treba podpirati.
Abonma je vreden nakupa tudi zato, ker se za vas, v nasprotju s filmom, igralci trudijo izraziti sporočila v živo,
vedno znova za novo publiko.
Vabljeni, vredno se je notranje bogatiti tudi z gledališčem!
POMEMBNE INFORMACIJE:
1. Pravila:
- na predstave ne zamujajte, tam bodite 15 minut pred začetkom,
- če na predstavo ne morete priti, se odjavite na e-naslov info@gledalisce-koper.si,(2 dni prej – dobite
nadomestno vstopnico) ali telefonsko 05/66 34 380,
- predvidevamo, da gimnazijci poznate bonton in pravila obnašanja v gledališču, zato tu samo: ne pozabite!
2. Prijava in plačilo:
- prijavo prinesite svojemu profesorju slovenščine ali prof. Tjaši Poljšak Miklavec do 8. 9. 2017,
- plačilo izvedite brez zamujanja na blagajni gledališča do 15. 9. 2017, položnice plačajte glede na navedeni
datum). Abonmajska kartica bo izdana po prejetem plačilu!
Odrežite tukaj.

Prosimo, pišite čitljivo!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIJAŠKI ABONMA GLEDALIŠČA KOPER
Ime in priimek: ____________________________________________________________
Oddelek: _________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna številka, kraj): ______________________________________________
Elektronski naslov: __________________________________________________________
Ime in priimek staršev, davčna številka: __________________________________________
Vrsta plačila: po položnici ALI osebno na blagajni Gledališča Koper (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure,
ob torkih in četrtkih tudi od 15. do 17. ure)
Podpis staršev:

