
Vabljeni na grad Rajhenburg, kjer bosta v okviru Nacionalnega meseca 
skupnega branja potekala dogodka Prepletanja in spletanja ter Knjiga, 
kam greš?

Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, Bralni krožek DU in 
Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo vas vabimo na bralni 
dogodek ob 18. uri, od 17. ure dalje pa vas na gradu pričakujejo tudi 
učenci Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica s knjižno stojnico. 

Kaj najraje spletate in prepletate vi? Postanite del naše velike skupne 
bralne delavnice.

Ob glasnem branju bomo spletali že zapisane modrosti in nesmisle, 
pisane trakove različnih materialov, lase, testo, tudi roke in prste … in 
v 45 minutah v naša življenja prepletli nove vtise, ljudi, besede. Veseli 
bomo, če boste del tega zanimivega spletanja in prepletanja. 

Hkrati prinesite knjige, ki vam že dolgo ležijo na policah, v zameno pa si 
na stojnici izberite novo. 

Pričakujemo vas!

Nacionalni mesec skupnega branja na 
gradu Rajhenburg
četrtek, 3. 10., ob 17. in 18. uri / Grad Rajhenburg

Vstop prost

Foto: Suzana Robek, OŠ Adama Bohoriča Brestanica

Memorialna dediščina občine Krško: 
spomenik NOB in izgnancem v Brestanici
sobota, 5. 10., ob 11. uri / Grad Rajhenburg

za ARSonica 2019 abonma in izven 
Cena vstopnice: 10 € v predprodaji, 12 € na dan koncerta

Romanca ft. Nina Kraljić
koncert iz cikla ARSonica 2019 
sobota, 5. 10., ob 20. uri / Velika dvorana KDK

Vstop prost

Posavje in Obsotelje sodita med območja, ki so bila zaradi množičnega 
izgona prebivalcev v začetku 2. svetovne vojne izjemno zaznamovana. 
Večina prebivalcev je bila izgnana skozi taborišče, ki ga je nemški 
okupator vzpostavil na gradu Rajhenburg. 

V začetku 60. let 20. stoletja je Lojze Fabjančič, takrat še študent 
arhitekture, pod mentorskim vodstvom prof. Borisa Kobeta zasnoval 
spominsko obeležje, ki z avtorsko likovno govorico ohranja spomin na 
usodno dejanje raznarodovalne politike.
Fabjančičev Spomenik NOB in izgnancem v Brestanici je z EŠD 9422 
vpisan v Register nepremične kulturne dediščine in je eden od 83 
spominskih obeležij memorialne dediščine, ki jih imamo v Občini Krško. 

Udeleženci dogodka se bomo zbrali ob spomeniku in se nato peš 
napotili na grad Rajhenburg, kjer si bomo ogledali razstavo MNZS, 
Slovenski izgnanci 1941–1945.  

Program bomo sooblikovali ZZB NOV Krško in Mestni muzej Krško. 
Strokovno vodstvo dr. Helena Rožman. 
Dogodek izvajamo v sklopu akcije Dnevi evropske kulturne dediščine.

Foto: L. Fabjančič, Spomenik NOB in izgnancem v Brestanici, arhiv Gradu Rajhenburg.

Zasedba: Rok Nemanič (trobenta) / Jan Gregorka (kontrabas, el. bas)
Gašper Peršl (bobni) / Uroš Buh (vokal) / Manca Udovič (klavir) 
Gostja večera: Nina Kraljić, HR (vokal)

Projekt Romanca ft. Nina Kraljić je januarja lani očaral občinstvo 
v Katedrali Kina Šiške, v oktobru pa se predstavljajo že z novim 
poglavjem svoje Romance - predstavitvijo polnopravnega prvenca 
Počasi in previdno, na katerem kot gostja nastopi tudi hrvaška pevka 
Nina  Kraljić.  Svoje nove in nekaj starih skladb bodo predstavili tudi na 
koncertu v Kulturnem domu Krško.  

Romanca je glasbena zasedba, ki jo vodi priznana ljubljanska pianistka 
Manca Udovič. Jeseni bo zasedba izdala svoj prvenec z naslovom 
Počasi in previdno, ki nastaja pod producentskim vodstvom Roka 
Lopatiča. Avtorica skladb s prihajajoče zgoščenke je Manca, ki pravi, da 
svoje realistično-romantične pesmi najraje ustvarja v klasično-jazzerski 
maniri. Na koncertih Romance odzvanjajo jazz balade, pop koračnice 
in bossa nove.

Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj muzealstva 
v Posavju / strokovno vodstvo avtoric razstave
torek, 8. 10., ob 18. uri / Mestni muzej Krško

Vstop prost

Z razstavo predstavljamo življenjsko in poklicno pot izjemnega 
raziskovalca in pedagoga ter politika in organizatorja, ki je skozi prvo 
polovico 20. stoletja prehodil pot do enega najbolj prepoznanih in 
prodornih psihologov svojega časa. 

Maturanta kranjske gimnazije je življenjska pot vodila na Univerzo na 

Dunaju in v Gradec ter nato v Prago. 

Kljub temu, da je v letih 1918 in 1919 izjemno zavzeto sodeloval pri 

ustanavljanju ljubljanske univerze, je raziskovalno in akademsko pot 
nato gradil na Češkoslovaškem – najprej na Karlovi univerzi v Pragi in 
nato na Masarykovi univerzi v Brnu. 

Po povratku v Slovenijo, je končno dosanjal sen z leta 1950 ustanovljenim 

Oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mihajlo Rostohar
odprtje razstave
torek, 8. 10., ob 10. uri / Filozofska fakulteta UL

Vstop prost

Foto: Zakonca Stiplovšek leta 1939 v Trnovem. Fotoarhiv Posavski muzej Brežice.

Menihi trapisti, ki so prišli v Rajhenburg v 19. stoletju, so se ukvarjali 
z različnimi vejami gospodarstva, v samostanu pa so imeli tudi svojo 
tiskarno. Ta je imela vse, kar so potrebovali za tisk knjig, razglednic, 
pa tudi plakatov in ovitkov za izdelke, ki so jih proizvajali v svojih 
delavnicah. 

Udeleženci delavnice boste z ogledom dela razstave Trapisti v 
Rajhenburgu spoznali samostansko tiskarno, nato pa si izdelali svojo 
matrico in motiv odtisnili.

Vabimo vas, da s seboj prinesete svoje (enobarvne) majice, ki jih želite 
potiskati. 

Delavnico izvajamo v sklopu akcije Z igro do dediščine.

Informacije in najave:

E: info@gradrajhenburg.si 

T: 07 620 42 14 

M: 051 390 648 

ODTISI,                 ... 
delavnica za otroke
sobota, 12. 10., ob 10.30 uri / Grad Rajhenburg

Vstop prost

Koreografija: Aleksandar Ilić / Režija: Aleksandar Nikolić / Plešejo: 
Mojca Majcen, Branko Mitrović, Miona Petrović in Jakša Filipovac 
Produkcija: Festival Velenje

Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, ki povzroča zmedo na Zemlji, 
ker zamuja v službo zvezdice,  katere glavna naloga je uspavati otroke, 
voditi mornarje po morju in pomagati pesniku najti pravilne rime. 
Je skoraj najmlajša zvezda na nebu, ima dolge zlate lase in je stara 
komaj tri milijone let. Pogosto zaspi in zamudi v službo, zato jo kličejo 
Zaspanka. Ker je neodgovorna in raztresena, jo doleti kazen, ki jo nauči, 
da se v službo ne prihaja prepozno, saj to povzroča velike posledice.
 
V predstavi bodo plesalci utelesili brezčasno zgodbo o zvedavi 
Zvezdici, ki premaga strah in se z dobrim delom na zemlji odkupi za 
svojo nagajivost na nebu. 

Zvezdica Zaspanka
plesna predstava za otroke po motivih Franeta Milčinskega Ježka
četrtek, 10. 10., ob 18. uri / Velika dvorana KDK

za Rumeni abonma in izven
Cena vstopnice: 6 €

Foto: Ksenija Mikor / Festival Velenje Foto: Arhiv gradu Rajhenburg

ISITDO 

Gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice odstira začetke 
posavskega muzealstva, ki segajo v leto 1939, ko so zbiratelji in ljubitelji 
starin v Krškem ustanovili Muzejsko društvo za politična okraja Krško 
in Brežice. Na njegovi osnovi je novembra 1940 v Krškem začel delovati 
Mestni muzej, ki je bil leta 1949 prestavljen v Brežice in je poslanstvo 
nadaljeval kot Posavski muzej Brežice.

Posavski muzejski prostor sta z izjemno skrbjo za kulturno dediščino 
zaznamovala zakonca Franjo in Iva Stiplovšek. Kot pionirja posavskega 
muzealstva sta zakonca Stiplovšek skupaj z Ottom Aumannom v 
našem prostoru utrla pot prepoznavanju, vrednotenju, varovanju in 
predstavljanju snovne in nesnovne kulturne dediščine. 

Skozi razstavo nas bosta popeljali avtorici Alenka Černelič Krošelj in 
Oži Lorber iz Posavskega muzeja Brežice. 

Dogodek izvajamo v sklopu akcije Dnevi evropske kulturne dediščine.

Režija: Nana Milčinski / Igrajo: Jure Počkaj, Katja Konvalinka, Barbara 
Sorč, Irena Yebuah Tiran, Klemen Torkar, Žiga Kasagić, Gregor Ravnik 
in Janko Volčanšek / Glasba: Orkester Slovenskega komornega 
glasbenega gledališča / Produkcija: Slovensko komorno glasbeno 
gledališče, Cankarjev dom Ljubljana, Festival Velenje

Ženitev je komična opera v dveh dejanjih, ki jo je napisal češki skladatelj 
Bohuslav Martinů. Libreto je komponist povzel po istoimenski drami 
Nikolaja Gogolja. Opera je bila napisana za televizijski medij in je premiero 
doživela leta 1953 v Ameriki. Leto kasneje je bila predelana za operni oder.

Režiserka Nana Milčinski bo opero prestavila v sodobni čas v televizijski 
studio. Snema se peta sezona šova Sanjska ženitev. Studio je s težavo našel 
»sanjsko nevesto« Agafjo, ki šteje že 43 pomladi, pa tudi snubci so nadvse 
nenavadni. Predvsem Podkoljosin nikakor ni prepričan, da si želi poroke, 
prijatelj Kočkarjov ga mora skoraj privleči v studio. Med vsemi je najbolj 
suverena televizijska zvezda Fjokla Ivanova, ki uživa v soju žarometov.

Bohuslav Martinů: Ženitev
komična opera
petek, 18. 10., ob 19.30 / Velika dvorana KDK

za Zeleni in Modri abonma ter izven
Cena vstopnice: 12 € odrasli, 10 € upokojenci, 8 € študentje in dijaki

Sodobni tržaški umetniki
odprtje likovne razstave
sobota, 19. 10., ob 18. uri / Velika dvorana gradu Rajhenburg

Vstop prost

Sodobni tržaški umetniki
Bogomila Doljak, Jasna Merkù, Sandi Renko, Deziderij Švara, Franko 
Vecchiet
Kurator Denis Volk

Razstava, ki je zasnovana kot skupina osebnih preglednih razstav, 
predstavlja izbor del najvidnejših tržaških umetnikov slovenskega 
rodu. Vsak od njih ima bogat in prepoznaven umetniški opus, ki je 
večini slovenskega prostora slabo poznan. Glavna skupna značilnost 
vseh prisotnih umetnikov je raziskovanje različnih materialov in 
izraznih možnosti, ki jih nudijo, pri tem pa posegajo v prostor ali 
občutek prostora ali v predmet v prostoru. 

Foto: Sandi Renko: SGRID 319, 2019, 73 x 145 cm, akril in aerografija na 
valoviti lepenki. Fotoarhiv umetnika.

Sandi Renko: SGRID 319, 2019.

za ARSonica 2019 abonma in izven / Cena vstopnice: 10 €
 v predprodaji (do 18. oktobra), 14 € v redni prodaji

Dovč & Gombač: Sozvočje Slovenije
koncert iz cikla ARSonica 2019 
sobota, 26. 10., ob 20. uri / Kulturni dom Krško

Vrhunska glasbenika, ljudska godca 21-tega stoletja, vas bosta ob 
15. obletnici glasbenega soustvarjanja popeljala na izjemno zvočno 
popotovanje, s svojo virtuoznostjo in hudomušnostjo predstavila 
slovensko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah, na turneji  pa 
premierno zaigrala tudi kopico svežih avtorskih kompozicij. 

Harmonikar, skladatelj in fizik Janez Dovč ter multinštrumentalist in 

skladatelj Boštjan Gombač sta prepoznavni imeni v svetu sodobne 
slovenske glasbe. Gre za nekdanja in sedanja člana številnih glasbenih 
zasedb (Sounds of Slovenia, Jararaja, Katalena, Terrafolk, Caminoigra, 
Rudi Bučar&Istraband, Bast itd). Oba delujeta tudi kot avtorja, aranžerja 
in producenta glasbenih del zase in za druge glasbenike, v zadnjih nekaj 
sezonah pa sta se uveljavila predvsem kot vrhunska studijska glasbenika 
in solista, ne le na področju, ki ga v glasbenem smislu najbolje obvladujeta 
(etno glasba, world-glasba), pač pa tudi v kontekstu klasične glasbe 
(solistični nastopi z Orkestrom Slovenske filharmonije in Simfoniki RTV, 
Fool Cool Orchestra, Carmina Slovenica, Simbolični orkester). 

DAN URA NASLOV

PET, 4. 10.
18:00 RAMBO: DO ZADNJE KAPLE KRVI (akcijski triler, 100’)

20:00 JOKER (kriminalni triler, 122’)

NED, 6. 10.
17:00 TAČKE NA PATRULJI (animirana pustolovščina, 66’) 

19:00 JOKER (kriminalni triler, 122’) 

TOR, 8. 10.
18:00 PREKLETSTVO VALBURGE  (grozljivka, 82’)

19:30 RAMBO: DO ZADNJE KAPLE KRVI (akcijski triler, 100’)

PET, 11. 10. 
18:00 DVOJNIK (znanstveno-fantastični triler, 117’)

20:15 JOKER (kriminalni triler, 122’) 

SOB, 12. 10. 20:00 JOKER (kriminalni triler, 122’)

NED, 13. 10.
17:00 TAČKE NA PATRULJI (animirana pustolovščina, 66’) 

19:00 DVOJNIK (znanstveno-fantastični triler, 117’)

TOR, 15. 10.
18:00 PRITISK (dokumentarni film, 92’)

20:00 PREKLETSTVO VALBURGE  (grozljivka, 82’)

ČET, 17. 10. 18:00 DVOJNIK (znanstveno-fantastični triler, 117’)

SOB, 19. 10.
17:00 MALI JETI (animirana družinska pustolovščina, 92’)

19:00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA (domišljijski film, 118’)

TOR, 22. 10.
18:00 PREBOJ (vojni film, 90’)

20:00 PRITISK (dokumentarni film, 92’)

SRE, 23. 10. 18:00 ALICE IN ŽUPAN (komična drama, 104’)

ČET, 24. 10. 18:00 DEŽEVEN DAN V NEW YORKU (romantična komedija, 92’)

PET, 25. 10. 19:00 PREBOJ (vojni film, 90’)

NED, 27. 10.
17:00 ZLOHOTNICA: VLADARICA PARIZA (domišljijski film, 118’)

19:15 STRAŠILA (grozljivka, 92’)

TOR, 29. 10.

16:00 MALI JETI (animirana družinska pustolovščina, 92’)

18:00 KOŠARKAR NAJ BO 2 (družinska komedija, 88’)

20:00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA (domišljijski film, 118’)

SRE, 30. 10.
18:00 KOŠARKAR NAJ BO 2 (družinska komedija, 88’)

20:00 PREBOJ (vojni film, 90’)

ČET, 31. 10.
18:00 BACEK JON FILM: FARMAGEDON (animirana pustolovščina, 86’)

20:00 TERMINATOR: TEMAČNA USODA (akcijski film)

KINO KDK V OKTOBRU 2019
SPORED IN TERMINI PROJEKCIJ

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško

T: (07) 488 01 90, E: info@kd-krsko.si

Prodajna mesta: 

Blagajna Kulturnega doma Krško:
Vsak delovni dan med 10. in 12. ter med 15. in 17. uro ter 
uro pred prireditvami ali pol ure pred začetkom projekcij. 

T: (07) 488 01 94, E: blagajna@kd-krsko.si

Recepcija gradu Rajhenburg 
T: (07) 620 42 16, E: info@gradrajhenburg.si

Muzejska trgovina Mestnega muzeja Krško 
T: (07) 620 92 44, E: info@mestnimuzejkrsko.si

Delovanje in program Kulturnega doma Krško sofinancira Občina Krško

Pridružujemo si pravico do sprememb programa, terminov in cen.

Izdajatelj: Kulturni dom Krško | Zanj: Darja Planinc, direktorica | Uredil: Žiga Kump | 
Oblikovanje: Špela Abram | Tisk: Tiskarna Jordan | Naklada: 800 izvodov | Fotografija z 
naslovne strani: Sandi Renko, STRIPE 119, 2019, aerografija na frezani sintetični plošči | 
Krško, september 2019
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KD Leskovec pri Krškem: To imamo v družini / komedija
četrtek, 3. 10., ob 19.30 uri / Cena vstopnice: 10 € odrasli, 8 € upokojenci in študenti
Velika dvorana Kulturnega doma Krško
Organizator: Kulturno društvo Leskovec pri Krškem

Srčni dan v Krškem
sobota, 12. 10., od 10. ure dalje / Vstop prost
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
Organizator: CSD Posavje

Pot do sreče obstaja: Kulture, ki promovirajo odvisnost / predavanje prof. dr. 
Petra Praperja
sreda, 16. 10., ob 18. uri / Vstop prost
Mala dvorana Kulturnega doma Krško
Organizator: LAS Krško, MC Krško in KD Krško 

Fabjančičev dan: Pisma iz izgnanstva v izgnanstvo / simpozij
torek, 22.10.2019 ob 17. uri / Vstop prost
Renesančna dvorana gradu Rajhenburg
Organizator: DKD Svoboda Senovo in KD Krško

PRIREDITVE ZUNANJIH 
ORGANIZATORJEV:

Cene vstopnic: I. kategorija 34,90 € / II. kategorija 29,90 €
50 % popust za študente, dijake in osnovnošolce

Briljantina
muzikal
nedelja, 20. 10., ob 18. uri

Foto: Matevž Rudl
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