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                                                                                                            POLJUB ZA SLOVO – skupinska fotografija Kaje Kristovič 

Ob  materinskem dnevu vas vabimo na novo glasbeno 

K O M E D I J O 

POLJUB  za  SLOVO 
Avtor besedila: Tonček Žumbar 

DVORANA  GIMNAZIJE  PTUJ 
NEDELJA 22. marec 2020, ob 1700 

 

Predprodaja vstopnic – CENA 10 €  

 Vstopnice lahko kupite na POŠTI v vašem kraju, na vseh Petrolovih bencinskih črpalkah ali na 
ostalih prodajnih mestih EVENTIM.SI (trgovine BIG BANG, Trafika 3DVA, Kompas…) 

 Vstopnice lahko kupite na  www.EVENTIM.si in jih kot print@home natisnete doma 

 Če ste društvo, sp ali podjetje jih lahko naročite na meil prosvetavn@gmail.com ali tel. 041 482 
130 in Vam jih skupaj z računom in s popustom pošljemo po klasični pošti 

 Vstopnice lahko kupite na dan predstave od 16. ure naprej v avli gimnazije Ptuj (razen v primeru, da 

so razprodane) 
Spoštovani,  
glasbena komedija Poljub za slovo je bila prvič uprizorjena konec decembra 2019 v Športni dvorani 
Velika Nedelja. Takoj je postala pravi prednovoletni hit, saj si je pet predstav ogledalo kar 2500 
gledalcev od blizu in daleč. Zdaj jo v nekoliko skrajšani dvoranski verziji ponujamo tudi Vam. Komedija 
Poljub za slovo je izjemno zabavna, hkrati pa čustvena in v srce segajoča in je pred prihajajočim 
materinskim dnevom več kot primerna za ogled.  

Kratka vsebina: Dogajanje je postavljeno v idilo majhne podeželske vasice, ki nosi ime Sončna vas. 
Življenje tu še zmeraj teče počasi. Ljudje so preprosti, sproščeni in zabavni. Prirejajo vaške prireditve in 
se nasploh veliko družijo, smejejo in zabavajo.  

Zgodba govori o neomajni ljubezni med Danijem in Heleno in spremlja njuno življenje od trenutka v 
njuni mladosti, ko sta se spoznala in neskončno zaljubila, pa vse do časa, ki ga preživljata v Domu za 
starejše, kjer ju obiskujejo njuni otroci.   

Poleg vsebine vas bo navdušilo tudi osem pesmi, ki jih v živo zapojejo glavni igralci in igralke. Ob 
prijetni glasbi in duhovitih dialogih boste uživali. Ob presenetljivem razpletu pa se vam bo utrnila tudi 
kakšna solza presenečenja. 

 

Smeh je zdravilo.    Pridite!    Zdravila bo v izobilju.   In to le za  10 €. 
PRIJAZNO  VABLJENI! 

Informacije o predstavi: 041 482 130 (Tonček) – dolžina predstave je 90 minut. 

http://www.eventim.si/
mailto:prosvetavn@gmail.com

