
SPEVOIGRA RADOVANA GOBCA  

PO PRAVLJICI MARIJE JEZERNIKOVE 

SREDA, 9. APRIL  2014, OB 18.00 

DOM KULTURE LJUTOMER 



Koreografija: MIHAELA MATIS 

 

Zborovodkinja: FELICITA HERIC TAŠKOV 

 

Mentorica solistov: GABRIELA BRATINA 

 

Režija: FELICITA HERIC TAŠKOV 



IZVAJAJO: 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

SOLISTI PEVSKEGA ODDELKA: 

Anja KUTOŠ – Kresniček 

Alja GREGORINČIČ - Vila 

Tanja KOLOŠA – Slak, Luna 

Polona HANC – Mravlja, Zvezda 

Dominik KERČMAR – Polž, Sonce 

UČENKE PLESNIH PRIPRAVNIC IN BALETA 

PIANISTKA YULIYA KUNOVA 



 Vljudno vabljeni na predstavo KRESNIČEK,  

ki bo v sredo, 9. aprila 2014, ob 18.00  

v dvorani Doma kulture Ljutomer.  

 

V spevoigri smo združili ustvarjalnost otroškega pevskega 

zbora, pevcev oddelka za petje  

ter baletnega oddelka in plesnih pripravnic.  

Veseli bomo vašega obiska! 

  

Karte lahko kupite v predprodaji  - TIC Ljutomer,  

ali eno uro pred predstavo na blagajni  

Doma kulture Ljutomer. 

 

 

 Vstopnina je 5 evrov. 



V spevoigri nastopajo učenci Glasbene šole 

Murska Sobota: otroški pevski zbor, plesne 

pripravnice in balet, solisti pevskega oddelka ter 

pianistka. 

Predstavo je bila premierno izvedena v mesecu 

februarju v Gledališču Park v Murski Soboti. Pet 

razprodanih predstav si je ogledalo 1700 otrok 

in odraslih. Barvita kostumografija, dovršena 

koreografija in odlična glasbena izvedba 

poslušalca popeljejo v pravljično dogajanje 

Kresnička. Predstava je namenjena poslušalcem 

vseh starosti, še posebej pa bodo v 45 minutni 

predstavi uživali otroci. 

Za ogled kratkega videa, kliknite na: 

http://vimeo.com/88339559, ali na 

http://www.g-

sola.ms.edus.si/index.php?option=video&video_id=11&video_audio_section_id=

&archive=0&stran=Video  
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Spevoigra Kresniček pripoveduje zgodbo o 

navihanem Kresničku, ki nagaja vsem povprek. 

Zaradi svoje ošabnosti in nadutosti se mu zgodi 

najhujše – izgubi svojo lučko. Ne preostane mu 

drugega, kot da se odpravi po svetu in poišče svojo 

lučko. Išče jo med kresnicami, rožami, ustavi se pri 

mravlji, povpraša polža, moleduje pri slaku … Med 

iskanjem sreča vile, škrate, medveda, pa nihče ne ve, 

kje je njegova lučka. Nekateri se celo norčujejo iz 

uboge rjave muhe. Ko Kresniček že skoraj obupa, 

prisluhne svojemu srcu in ugotovi, kaj je počel 

narobe, da je postal navadna rjava muha. Trdno 

sklene, da bo popravil svoje vedenje, zato mu sonce 

znova prižge lučko, ki zasveti v polnem sijaju. 

Veselje, ki ga Kresniček podeli z vsemi svojimi 

prijatelji, je nepopisno.  VLJUDNO VABLJENI! 


