
 
Ptuj, november 2018 

 
 
 

Spoštovani.  
 
Približuje se najbolj čaroben čas v letu, ko si vzamemo trenutke zase, za svoje bližnje in svoje zaposlene. 

V Mestnem gledališču Ptuj smo se odločili, da letošnji december popestrimo s ponudbo predstav, ki vas 

zagotovo ne bo pustila ravnodušnih. Predvsem vas bodo sprostile in nasmejale.  

 
 
 
 
 

  Mark Camoletti – Michael Niavarani       

(Totalno) katastrofalna večerja                    

Komedija 
                                 Gostuje Gledališče Koper 

                                 
Četrtek, 6. december 2018, ob 19.30, za izven  

Petek, 7. december 2018, ob 19.30, za izven 
  

Idilična hišica, ki je vikend na podeželju. Žena je 
odpotovala k svoji mami, mož je v krizi srednjih let – 
ljubica pa ima rojstni dan. Da bi ji pripravil čudovit 
večer, mož naroči hrano in pijačo (vključno s 
kuharico), za vsak primer, za izgovor, za alibi, če bi 
bilo ženi kaj sumljivo, povabi še svojega 
najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na domnevno 
moški vikend, zabavo.  
 
 
 

 

Feri Lainšček 
Gajaš, arestant                     

Komedija 
 
Sobota, 8. december 2018, ob 17.00,  za izven 
 
Kdo ne pozna Pištija Gajaša, legendarnega 
avtomehanika iz Lainščkovega romana Petelinji 
zajtrk, ki ga je v veliki slovenski filmski uspešnici z 
enakim naslovom tako prepričljivo upodobil igralec 
Vlado Novak? Pa vendar, kaj se je s priljubljenim 
literarnim in filmskim junakom zgodilo potem, ko je 
tistega usodnega jutra nameril pištolo v enega 
izmed svojih tovarišev in pritisnil na petelina?   
 



Stand up Tadeja Toša 
New york - Paris - Kicar 

Freestyle comedy show 
Gostuje Tadej Toš 

 
Četrtek, 13. december 2018, ob 19.30 za izven 

Petek, 14. december 2018, ob 19.30 za izven 
Sobota, 15. december 2018, ob 19.30 za izven 

 
Njegov svojevrstni smisel za humor (ptujski) je običajno sprejet 
odprtih rok – oster in pisan kot mavrica, v glavnem pa nekje med 
romantično ironičnim in nesramno ciničnim; naslonjen na 
primitivnost in vulgarnost človeške biti ...  
Toš se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi iz najbolj resnih 
situacij v življenju - to je po njegovem mnenju eden od načinov, s 
katerim se je moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezčutno 
robotizacijo življenja. 
Letošnja turneja - The sandwich freestyle world tour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In še za vaše najmlajše 
 
 

glasbeno – baletna božična pravljica 
Hrestač 

v izvedbi orkestra in baletnega oddelka Zasebne 
glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj ter 
Mestnega gledališča Ptuj 
 

Sreda, 19. december 2018, ob 17.30 za izven 
Četrtek, 20. december 2018, ob 17.30 za izven 
 
Zgodba je postavljena v čarobno vzdušje božičnega 
večera, ko otroci nestrpno pričakujejo obdarovanje. 
Deklica Klara dobi od pozabljivega strica posebno 
darilo, lesenega vojačka Hrestača, ki v njenih sanjah 
oživi in jo popelje v svet nenavadnih doživetij: reši jo 
pred napadalno vojsko mišk in se nato s pomočjo 
sladkorne princese spremeni v princa. 

 

 
 
Pridružite se nam, pri posameznih predstavah ponujamo posebne cene vstopnic za organizirane 
skupine.  
 
 

Število vstopnic je omejeno. Rezervirate ali kupite jih lahko vsak delavnik od 9. do 13. ure,  
ob sredah do 17. ure ter uro pred predstavo, v pisarni mgP na Murkovi ulici.  

 
Email: info@mgp.si 

Tel: +386 2 749 32 50  
www.mgp.si 

mailto:tajnistvo@mgp.si

