
Pozdravljene dijakinje in dijaki Srednje trgovske šole Maribor!  

SNG Maribor vam v sodelovanju s šolo tudi  v letošnjem šolskem letu 2020/21 ponuja dijaške 

gledališke abonmaje, šola pa vam ob zaključku šol. leta za obisk predstav izbranega 

abonmaja prizna prostoizbirne interesne dejavnosti.  

Vabljeni k vpisu!  

Prijave do vključno 6.10.2020 zbira prof. Jasni Lonec, mentorica dijaškega gledališkega 

abonmaja na Srednji trgovski šoli Maribor. Pri mentorici prejmete tudi vse ostale informacije. 

V nadaljevanju si preberite abonmajsko ponudbo ter Vodnik za obiskovalce gledališča. 

 

ABONMAJSKA PONUDBA ZA DIJAKE 

SEZONA 2020/2021 

 
 

 DIJAŠKI OPERA BALET  
 

 
Edward Clug, Carl Orff, Giovanni Battista Pergolesi   

CARMINA BURANA & STABAT MATER 
»Glasbeno-plesni spektakel« 

 
Gaetano Donizetti 

HČI POLKA 

»Komična opera v dveh dejanjih« 

 
Adolphe Adam 

GISELLE  
»Romantični beli balet v dveh dejanih« 

 
Radovan Gobec 

PLANINSKA ROŽA 
»Slovenska opereta v treh dejanjih« 

 
 

CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO* 42 € 
(*vstop v dvorano je možen samo z abonmajsko kartico in dijaško izkaznico) 

CENA ZA SPREMLJEVALCA  72 € 



 DIJAŠKI DRAMA  
 

William Shakespeare 

ROMEO IN JULIJA 
»Ljubezenska tragedija, ki poskuša z objemom prekiniti zlo ukoreninjenega sovraštva« 
 
Dane Zajc  

MOSTOVI IN BOGOVI  
»Poetična drama, o uničenju ali razpadu družine in s tem doložene skupnost v celoti« 

 

Nina Kuclar Stiković 

SKUPAJ SAMI 
»Sodobna drama o tem, kako epidemija nenačrtovano združi razseljeno in odtujeno družino« 
 

Giovanni Boccaccio 

DEKAMERON 
 »Zgodba, temelj človeške civilizacije, izvor gledališča« 
 

 

CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO* 36 € 
(*vstop v dvorano je možen samo z abonmajsko kartico in dijaško izkaznico)   

CENA ZA SPREMLJEVALCA  50 € 
 
 

 SIMFONIČNI CIKEL 
 

5 simfoničnih koncertov iz zakladnice klasične glasbe  

 

            CENA 30 € (enotna cena za dijake in za spremljevalce) 
 

 

Prijava in rok plačila abonmaja  
je do vključno 
6. OKTOBRA 

 prof. Jasna Lonec, mentorica za dijaški gledališki 

abonma na Srednji trgovski šoli Maribor 



Vodnik za obiskovalce 

Če še nikoli niste bili v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, upamo, 
da vam bodo te informacije koristile.  

 

Kodeks oblačenja 
Slovensko narodno gledališče Maribor nima predpisanega kodeksa oblačenja. Lahko 
oblečete jeans (čeprav ga večina ljudi ne), zagotovo pa si ni treba obleči večerne 
obleke (čeprav marsikdo to stori). Največ obiskovalcev se uredi, ampak tisto, kar 
nosite, je odvisno od vas. Z oblačili namreč izkazujemo spoštovanje – do 
nastopajočih, do drugih obiskovalcev in do sebe. 
 

Plašči, dežniki  in večje torbe 
Prosimo, da ob prihodu v garderobi odložite plašče, dežnike in večje torbe. 
Garderoba je za obiskovalce gledališča brezplačna. 
 

Hrana in pijača 
V Slovenskem narodnem gledališču prinašanje hrane in pijače v dvorane ni 
dovoljeno.  
  

Začetek predstav 
Predstave se začenjajo točno. Priporočamo, da v gledališče pridete vsaj 30 
minut pred dvigom zavese. Če ste zamudili začetek ali med predstavo ali 
koncertom zapustili dvorano, boste morali počakati na primeren trenutek, največkrat 
do odmora, da se lahko vrnete na svoj sedež (to čakanje je lahko dolgo, tudi uro in pol 
pri nekaterih predstavah). 
Opozarjamo tudi, da se gledališče nahaja v strogem mestnem centru, kjer je 
premalo parkirnih mest za vse obiskovalce. Prosimo, da ob obisku gledališča 
upoštevate čas, ki ga potrebujete za iskanje primernega parkirnega mesta. 

 

Mobilni telefoni in fotografiranje 
V dvoranah je uporaba mobilnih telefonov tako za klicanje kot pošiljanje 
kratkih sporočil prepovedana. Prav tako je prepovedano fotografiranje in 
snemanje videoposnetkov. 
 
 

Vir Vodnik za obiskovalce: spletna stran SNG Maribor 


