
Zasedba: Vesna Zornik - glavni vokal, spremljevalni vokali / Polona 
Janežič -  klavir, klaviature, psalter, spremljevalni vokali / Boštjan Gombač 
- klarinet, saksofoni, krilovka, teremin, ukulela, kositrne piščali, fujara, 
pozavna, spremljevalni vokali / Tibor Mihelič Syed - bas kitara, gimbri, 
ukulela, Roland HPD 20, kitara, spremljevalni vokali / Boštjan Narat - 
kitara, bendžo, spremljevalni vokali / Robert Rebolj - bobni, tolkala

Katalena je nastopila v tako rekoč vsakem klubu, koncertni dvorani ali 
festivalskem odru v državi, pa tudi kar precej potovala, z nastopi v ZDA, 
Izraelu ter po celi Evropi. A Katalena se ne ustavlja, saj je spomladi 2018 
izšel njen sedmi album "Človek ni zver/Man Is Not a Beast". Bend navdih 
črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, ki jo prilagaja in izvaja v skladu 
s svojo lastno estetiko ter preferencami. Temeljna predpostavka njenega 
ustvarjanja je vera v brezčasnost tradicionalne glasbe, ki je po mnenju 
članov še vedno živa v mlajših generacijah dandanes – ne kot nek že davno 
izgubljen objekt, temveč kot vitalna tradicija. Katalena skuša to glasbeno 
dediščino poživiti z lastno svežo energijo, hkrati pa zavreči njene ideološke 
konotacije in omogočiti, da prevladajo njena igrivost ter nalezljivi ritmi.
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Zasedba: Tomi Meglič in Miha Guštin – Gušti / Produkcija: SiTi Teater 
BTC

SiTi Teater predstavlja glasbeni dialog dveh prvakov slovenskega 
koncertnega rocka, avtorjev, ki sta praktično napisala devetdeseta 
leta ter s Črnim tulipanom in Platino postavila nove temelje slovenske 
ljubezenske rock lirike. Nekdaj glasbena rivala, tokrat na odru skupaj, 
vsak s svojo kitaro obujata spomine in iščeta nove dimenzije not in 
poezije. Tomi Meglič, frontman skupine Siddharta, in Miha Guštin 
Gušti, nekdanji član skupine Big Foot mama, ena na ena o glasbi,  
preko glasbe. Ekskluzivna glasbena poslastica, ki bi jo bilo škoda 
zamuditi.

Po razprodanih koncertih v SiTi Teatru se Tomi in Gušti podajata 
tudi na druge odre po Sloveniji - ustavila se bosta tudi na gradu 
Rajhenburg! 

1na1: Gušti & Tomi M.
akustični koncert 
petek, 3. 7., ob 20.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Cena vstopnice: 17 €

Foto: Marko Alpner

Ana Desetnica 2020 - Oni
mednarodni festival uličnega gledališča
sobota, 4. 7., ob 20. uri / ploščad pred KDK

Vstop prost

Cena vstopnice: 3 €

Letni kino na gradu Rajhenburg
Posebni / komična drama
petek, 10. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Letni kino na gradu Rajhenburg
Moj najboljši profil  / drama
sobota, 11. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Cena vstopnice: 3 €

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
T: (07) 488 01 90, E: info@kd-krsko.si

Prodajna mesta: 

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

galerija
Krπko

galerija
Krπko

Katalena
koncert
petek, 17. 7., ob 20.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Cena vstopnice: 14 € v predprodaji (do 10. 7.), 
16 € v redni prodaji

Letni kino na gradu Rajhenburg
Lara / glasbena drama
petek, 24. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg 

Cena vstopnice: 3 €

Letni kino na gradu Rajhenburg
Žvižgači / kriminalna komedija
sobota, 18. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

La Gomera / Corneliu Porumboiu / Romunija, Nemčija, Francija / 
2019 / 97 min

Policijski inšpektor Cristi prispe na kanarski otok Gomera, da bi se sestal 
z Gildo, femme fatale, ter se naučil starodavnega žvižganega jezika. A nič 
ni tako, kot je videti na prvi pogled, in stvari ne gredo ravno po načrtih …

Še ena značilna suha komedija Corneliuja Porumboiuja (Smo imeli 
revolucijo ali ne?, Policijski, pridevnik), a tokrat postavljena na najbolj 
neznačilne lokacije romunskega novega vala: na Kanarske otoke in v 
Singapur. Film je bil premierno prikazan v Cannesu, slovenski gledalci pa 
smo si ga lahko ogledali v Liffovi sekciji Kralji in kraljice. Romunski kandidat 
za oskarja.

Cena vstopnice: 3 €

Letni kino na gradu Rajhenburg
Konje krast  / mistična drama 
sobota, 25. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Ut og stjæle hester / Hans Petter Moland / Norveška, Švedska, Danska / 
2019 / 122 min / norveščina, švedščina

November 1999. Sedeminšestdesetletni Trond živi samotno življenje 
v hišici na robu gozda. Ko pa se jesen prevesi v zimo, odkrije, da ima 
soseda. Zave se, da je s tem človekom delil svoje prelomno poletje 
1948. Tistega leta je dopolnil petnajst let … Tistega poletja je odrasel 
…

Vizualno razkošna, v mogočno norveško divjino postavljena 
ekranizacija istoimenske uspešnice norveškega pisatelja Pera 
Pettersona raziskuje teme krivde, odgovornosti in tistih na videz 
nepomembnih dogodkov, ki za vedno zaznamujejo naša življenja.

Cena vstopnice: 3 €

Cena vstopnice: 3 €

Letni kino na gradu Rajhenburg
Mleko / komična drama
sobota, 4. 7., ob 21.30 uri / atrij gradu Rajhenburg

Héraðið / Grímur Hákonarson / Islandija, Nemčija, Francija, Danska / 
2019 / 92 min / islandščina

V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož preživljata s pridelavo 
mleka. Ko po moževi nenadni smrti Inga prevzame vodenje globoko 
zadolžene kmetije, kmalu na lastni koži izkusi, kako daleč sežejo 
lovke skorumpirane lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla in svoji 
skupnosti vrnila neodvisnost.

Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se vrača z 
navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po 
robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Delovanje in program Kulturnega doma Krško sofinancira Občina Krško

Pridržujemo si pravico do sprememb programa, terminov in cen.

Izdajatelj: Kulturni dom Krško | Zanj: Darja Planinc, direktorica | Uredil: Žiga Kump  
Oblikovanje: Špela Abram | Fotografija z naslovne strani: Uroš Bogovič | Krško, junij 2020

Režija: Uroš Kuzman / Igrata: Perica Jerković in Aleš Novak / Predstava 
Slovenec in pol je avtorski projekt Perice Jerkovića, Aleša Novaka in Uroša 
Kuzmana v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC.

Triglav. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen za en goldinar 
pred 125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo mitov in legend, 
prepojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev. Nepogrešljiv partner 
Vardarja v znani jugoslovanski narodnobudilni pesmi in eno izmed 
prizorišč neustrašnega upora proti okupatorju. 

Danes? Top instagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj 
kot trgovski centri v času popustov. Selfi pred Aljaževim stolpom lahko 
premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu. Triglav privablja pisane množice 
in med njimi se vedno najde nekaj junakov v japonkah, ki jih kasneje 
rešujejo s helikopterji. Ob tem se sprašujemo, kako za vraga se to sploh 
zgodi? Kdo na vzpon na 2864 metrov nadmorske višine krene s plaže?

Slovenec in pol
komedija
petek, 31. 7., ob 20.30 uri / atrij gradu Rajhenburg 

Cena vstopnice: 14 € v predprodaji (od 6. 7. do 24. 7.), 
17 € v redni prodaji

Letni kino na gradu Rajhenburg
Šivi / drama / triler
sobota, 1. 8., ob 21.00 uri / atrij gradu Rajhenburg

Šavovi / Miroslav Terzić / Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija, 
Hrvaška / 2019 / 98 min / srbščina

Ana je prepričana, da je bil njen novorojenček, ki so ga pred 
osemnajstimi leti razglasili za mrtvega, v resnici ukraden in prodan za 
posvojitev. Nova sled ji vzbudi upanje, da ga bo končno našla, in poda 
se v neusmiljen boj s policijo, bolnišnično birokracijo in celo lastno 
družino, odločena, da bo naposled izvedela resnico.

Film, posnet po enem največjih škandalov v sodobni Srbiji, je bil 
premierno prikazan na Berlinalu, kjer je navdušil občinstvo in osvojil 
nagrado Europa Cinemas Label, ogledali pa smo si ga lahko tudi v 
Liffovi sekciji Perspektive.

Cena vstopnice: 3 €

Foto: Luka Dakskobler

Hors normes / Olivier Nakache, Éric Toledano / Francija, Belgija / 2019 / 
114 min / francoščina

Bruno in Malik že dvajset let živita v čisto posebnem svetu. Prvi vodi 
organizacijo, ki skrbi za avtistične otroke in mladostnike, drugi pa 
mlade iz revnih četrti usposablja za spremljevalce »posebej težavnih« 
posameznikov. Film, ki se težke teme loteva s toplino in humorjem, 
sta po resničnih dogodkih posnela Éric Toledano in Olivier Nakache, 
režiserja uspešnice Prijatelja (Intouchables, 2011).

Celle que vous croyez / Safy Nebbou / Francija, Belgija / 2019 / 101 
min / francoščina

Petdesetletna Claire, predavateljica primerjalne književnosti, 
na Facebooku ustvari lažni profil, da bi vohunila za svojim 
mladim ljubimcem Ludom. Pod lažno identiteto Clare, privlačne 
štiriindvajsetletnice, se zaplete v pogovor z Ludovim prijateljem 
Alexom. Mladenič je nad njo povsem očaran in tudi Claire se kmalu 
do ušes zaljubi vanj. Resnični svet se vse bolj umika, Claire pa postaja 
ujetnica svoje virtualne osebnosti …

Zgodba o ljubezni, hrepenenju in osamljenosti v dobi družabnih 
medijev. Juliette Binoche v vlogi ženske, ujete med fantazijo in 
resničnost.

Foto: Luka Kaše

Lara / Jan Ole Gerster / Nemčija / 2019 / 98 min / nemščina

Na dan, ko Lara praznuje šestdeset let, se njen sin Viktor, obetavni pianist, 
pripravlja na najpomembnejši koncert kariere. A Lare ni med povabljenimi 
…

Tankočutna, večplastna zgodba o izgubljenih sanjah, ljubezni do glasbe 
ter zapletenem razmerju med materjo in sinom. Nemški film, posnet po 
scenariju slovenskega scenarista in režiserja Blaža Kutina, je na festivalu 
v Karlovih Varih osvojil posebno nagrado žirije in lovoriko za najboljšo 
igralko, posebno omembo pa mu je namenila tudi žirija na zadnjem Liffu.

Izvedba 23. mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica 2020 je 
bila do pred kratkim velika neznanka, a buhteča pomlad je prinesla odgovor: 
festival BO! Ker je zaradi posledic epidemije celoten program zaenkrat še 
neizvedljiv, smo se odločili, da ga bomo razdelili na dva dela. Ana Desetnica 
tako letos ne bo le oznanjala poletja, ampak ga bo tudi prijela za rep, zato 
na pot po Sloveniji odhaja s sloganom OKVIR POLETJA. V Krškem bomo Ano 
znova pozdravili v soboto, 4. julija, na ploščadi pred Kulturnim domom Krško.

Plesalci plesne šole Kazina: ONI
Plesna predstava, ki je potrebovala ščepec cirkuške čarobnosti, da je zaživela 
polno življenje, govori o ljudeh, ki na svoj način, s svojo kulturo, idejami in 
iskricami v očeh, bogatijo naša življenja. O ljudeh, ki jih ne glede na njihov 
doprinos k družbi, zaradi lastne nevednosti, odrivamo stran, ter jim s tem 
krčimo svobodo in življenjski prostor. Predstava poskuša pokazati, da se 
na negativno ni potrebno odzvati (z negativnostjo). Mladi plesalci se pod 
umetniškim vodstvom koreografinje Ade Kogovšek, odenejo v zvoke etno 
glasbe ter jih združijo z modernejšimi oblikami plesa in s cirkuškimi prvinami. 
Predstava Oni poje o življenju in o tem, kako »fino« ga je živeti!


