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Premalo časa imamo. In komaj si lahko zamišljamo, kako bi bilo, če bi ga imeli več. 

Niti za sanjav domišljijski eksperiment si ga ne vzamemo, toliko da bi poleteli v 

navidezno vzporedno življenje, ki ga ne živimo, a je povsem možno. V katerem bi 

bili poistoveteni sami s seboj in svojimi mladostnimi sanjami. V katerem bi bil čas 

zgolj element intenzivnosti užitka povezave duhovnosti in razuma, uravnoteženja 

emocionalnega in racionalnega, fantazije in resničnosti. 

Nepozabni Radko Polič je v gledališču visoko povzdigoval pretiravanje, saj le-to: 

»[...] čustva izostri in podčrta, ker je vse skupaj zgoščeno v časovno omejen okvir 

predstave. Vsaka predstava je pravzaprav svojevrsten koncentrat čustev in misli.« 

Slava mu! Racu. Nam pa tudi, ki nismo zapustili gledališča, koncertnih in kino 

dvoran. Pobeg vanje nam ustvarja prej omenjeni trenutek v času, ko je vse 

mogoče. Iz ruševin zamujenih sezon sestavljamo samozavestno in občutljivo telo 

prihajajočih programov, skozi katere bomo katalizirali prvine eksistencialnih, 

kulturnih in umetniških vprašanj, ki smo jih v poglavju okrnjenega časa odložili.  

Izstopiti ali ostati. Se vrniti vase in se samoizprašati. Kaj drugega se lahko 

neobvladljivi naglici, breztežnemu strahu in omejenemu času sicer še zoperstavi, 

kakor edina smer, ki kaže na izhod iz zdrobljenega intimnega sveta posameznika, 

to je univerzum glasbe, besede in slike?

Čestitke, spoštovano občinstvo ob 37. sezoni abonmaja v Kinogledališču. 
Imamo jo spet v celoti. To je vaš čas. 

Špela Mrak
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GLEDALIŠKE PREDSTAVE



ANTIGONA IZ NEW YORKA

komična drama

Loški oder Škofja Loka



režija: Matjaž Šmalc
prevod: Alja Predan, govor: Ludvik Kaluža
scenografija: Ana Rahela Klopčič
kostumografija: Katarina Zalar
gib: Klemen Janežič 
igrajo: Jan Bertoncelj, Bojan Trampuš, Petra Krančan, Matej Čujovič, Gašper Murn in 
Irena Kožuh

Antigona v New Yorku Janusza Glowackega je zgodba o človeškem dostojanstvu. A če 

je Sofokles svojo Antigono postavil na tebanski dvor, Glowacki izhaja iz diametralno 

nasprotne pozicije. Namesto v kraljevo palačo je dogajanje postavil v newyorški 

Thompkins Square Park, kralja in princese je zamenjal z brezdomci; zgodbo nam 

namesto najvišjih izmed odličnih pripovedujejo najnižji izmed pozabljenih. 

New York in Slovenija sta varno daleč narazen. Tako z ogorčenjem gledamo nasilje 

ameriških oblasti do brezdomcev. A kako daleč je zares New York? Nemiri v 

Thompkins Square Parku so leta 1988 izbruhnili, ker se je mestna oblast odločila, da 

bo v parku ponoči uvedla policijsko uro ter ga obzidala s tri metre visoko ograjo in s 

tem preprečila brezdomcem, da bi še naprej bivali v njem. V Sloveniji smo trideset let 

kasneje s tri metre visoko ograjo obdali praktično vso državo.

Nagrade: Severjeva nagrada za igralsko stvaritev (Bojan Trampuš), matiček za najboljšo 

predstavo po izboru žirije, matiček za igralski dvojec (Bojan Trampuš in Matej Čujovič) 

in druge. 

Trajanje: 1 ura in 50 minut in ima odmor



ČUDEŽ

komedija

Narodni dom Maribor



avtor: Daniel Glattauer
naslov izvirnika: Die Wunderübung  
igrajo: Tina Gorenjak, Primož Vrhovec, Jaša Jamnik
prevod, režija, scenografija: Samo M. Strelec

Katastrofalno zabavna komedija!

V zakonu Jane in Petra že nekaj časa pošteno škriplje. Vendar: zbrala sta pogum in se 

odločila obiskati partnerskega svetovalca. Jima bo v seansi, ki jo vodi izkušen terapevt, 

uspelo rešiti njun odnos? 

Ona in on, prepodobna številnim midva. Presneto napeto razmerje dveh, ki sta si do 
ušes zaljubljena dahnila usodni »da«, skupaj v dobrem in slabem. A kaj, ko se zdi, da sta 
tisto »dobro« že porabila v prvih letih zakona … Ali je zdaj ostalo le še »slabo«? 

Trajanje: 2 uri in ima 15 minutni odmor



TRIDESETLETNICE

tragikomedija

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica



režiserka: Tijana Zinajić
dramaturginja: Tereza Gregorič
avtorji besedil songov: Eva Mahkovic, Tereza Gregorič
soustvarjalci uprizoritve, avtor glasbenih priredb in korepetitor:  Anže Vrabec
igrajo: Anuša Kodelja, Lucija Harum k. g., Lara Fortuna k. g., Jure Kopušar, Žiga Udir, 
Anže Vrabec

Lana, Antea in Leticija so skoraj odrasle punce in prijateljice. Lana je visoko izobražena 

in delavna. Vse kar si želi, je dobra kariera. Antea je umetnica in borka za ženske 

pravice. Vse kar si želi, je ustvarjati in živeti svobodno nekonvencionalno življenje. 

Leticija je uspešna odvetnica in hudo popolna. Vse kar si želi, je v resnici že dosegla, pa 

vendar ji še zmeraj nekaj manjka. Pravkar je dobila službo v tujini, kamor si od nekdaj 

želijo vse tri. Želijo si ven iz Slovenije, v obljubljeno deželo, kjer lahko živijo svobodno, 

brez predsodkov, brez pričakovanj, kjer bi se cenili njihova sposobnost in delavnost. 

Namesto v obljubljeni deželi pa se znajdejo v prelomnem obdobju, ki s sabo prinese 

tornado velikih življenjskih odločitev in je hkrati preizkušnja za prijateljstvo, za življenjska 

prepričanja, za vse, kar so si o odraslosti do zdaj samo predstavljale.

Komedija o tem, kako ohraniti sebe in hkrati biti ženska, izrisuje situacije številnih 

sodobnih, samostojnih, izobraženih žensk, ki si želijo vzpostaviti lastno življenje, razpete 

med vrednotami preteklosti in sedanjosti. 

Trajanje: 1 ura in 40 minut ter nima odmora



SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL PSA

avtistična detektivka

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Gledališče Koper



avtor: po romanu Marka Haddona The Curious Incident of the Dog in the 
Nighttime, 2003
režiserka: Renata Vidič 
igrajo: Žiga Udir, Helena Peršuh, Gorazd Jakomini, Anja Drnovšek, Medea Novak / 
Andrijana Boškoska Batič k. g., Rok Matek, Luka Cimprič, Jure Kopušar

Petnajstletni Christopher najde umorjenega Wellingtona, sosedovega psa. Umor ga 

močno vznemiri, zato se odloči, da bo izsledil storilca in napisal detektivko o 

skrivnostnem primeru. Pri raziskovanju naleti na odpor sosedov, najbolj pa mu 

nasprotuje njegov oče Ed. Christopher ne odneha in postopoma se mu začne 

razkrivati zgodba zamolčanih družinskih skrivnosti. Iz njegovega pristopa k problemu, 

nenavadnega vedenja in načina razmišljanja je jasno, da je Christopher visoko 

inteligenten, tako rekoč matematični genij, vendar z avtistično motnjo, imenovano 

aspergerjev sindrom, ki ga ovira predvsem v komunikaciji in nadziranju impulzivnih 

reakcij. Toda prav ta njegova posebnost nam omogoča, da skozi njegovo opazovanje 

ter razumevanje situacij in odnosov ugledamo življenje drugače, kot smo ga sicer vajeni 

doživljati.

Roman Marka Haddona Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa, ki je izpisan kot 

Christopherjeva prvoosebna pripoved, je bil hkrati natisnjen kot knjiga za mladino in 

odrasle. V letu izida je prejel več prestižnih nagrad. 

Trajanje: 1 ura in 30 minut ter nima odmora.



PALOMA

tragikomedija

Slovensko mladinsko gledališče, AGRFT in društvo KUD Krik



režija: Brina Klampfer
dramaturgija: Kaja Blazinšek
lektorica: Metka Damjan
koreografija: Sebastjan Starič
scenografija: Zala Privšek, Aleksander Vujović
igrajo: Dario Varga, Romana Šalehar, Iztok Drabik Jug, Tamara Avguštin, Stane 
Tomazin, Draga Potočnjak, Tadej Čaušević, Liam Hlede, Marijan Sajovic
    

Duhovita, grenko-sladka uprizoritev se naslanja na zgodbo o tovarni Paloma – 

Sladkogorska, ki je proizvajala higienski papir za vso nekdanjo Jugoslavijo in ki je 

pravzaprav razlog, da se je okoli nje razvilo naselje. Mlada ekipa ustvarjalcev se je lotila 

razmisleka o nostalgičnosti za socialističnim obdobjem, za spominom, vpisanim v 

generacije, ki so ga okusile, in tiste, ki ga niso – ali predstava o nekdanjih »boljših« časih 

temelji na resničnosti ali je vse skupaj le utvara? Intimne zgodbe krajanov, iz katerih 

izhaja, pa hkrati odpirajo vrsto širših družbenih tem: Kako so politični projekti izgradnje 

krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je v takem kontekstu usoda malega človeka? 

Kako s tem shajati danes?

Nagrade: žlahtna komedija po izboru strokovne žirije na festivalu Dnevi komedije in 

druge

Trajanje: 1 ura in 40 minut ter nima odmora





KONCERTI



NA RAZPOTJU GRŠKE PESMI

Vasilis Lekkas, Vasos Argyridis, Stathis Savvidis



Povezava Cipra in Slovenije s tremi koncerti, ki jih bomo gostili Sežana, Laško in 
Tolmin je prvenstveno posvečen velikemu skladatelju Mikisu Theodorakisu, ki je bil 
politik in pisatelj ter ena najpomembnejših osebnosti sodobne Grčije. 
Skladal je klasično glasbo, v tujini je imel številne koncerte proti vojaški hunti in tako 

postal simbol boja proti diktaturi. Ostal je simbol za borce proti totalitarnim režimom 

v mnogih državah. V svoji šestdesetletni karieri je uglasbil in napisal več kot tisoč pesmi, 

številna simfonična dela, kantate, oratorije, glasbo za številne drame in tragedije, opere, 

balet ter glasbo za film. Na koncertu pa bodo izpostavljeni še drugi grški skladatelji, kot 

so Manos Hadjidakis, Giannis Markopoulos in Stavros Xarhakos. 

Vasilis Lekkas (1960) je vedno pokončen s ciljem podati ekumensko poslanstvo 

govora in grške glasbe, kot se je tega naučil preko svojih vrhunskih sodelovanj s 

skladatelji in pesniki, ki oblikujejo novejšo mitologijo tega prostora. To določa njegove 

umetniške izbire in zaznamuje s svojo prisotnostjo sodobni umetniški kader 

drugačnega etosa in sloga.

Vasos Argyridis (1960) je študiral kompozicijo in orkestracijo na Tchaikovsky State 

Conservatory v Moskvi. Napisal je glasbo za gledališče, kinematograf, balet in opero ter 

cikle pesmi. Kot dirigent in skladatelj sodeluje z najpomembnejšimi grškimi, ciprskimi ter 

tujimi izvajalci in ustvarjalci.

Stathis Savvidis (1970) je diplomiral iz harmonije, kontrapunkta in fuge. Delal je kot 

producent na Radiu Makedonije, hkrati pa je bil član orkestra Glasbenih ansamblov 

televizijskega državnega programa. Z orkestrom ERT3 je sodeloval na številnih 

koncertih v Grčiji in v tujini ter v številnih televizijskih in radijskih oddajah. Sodeloval je 

pri številnih produkcijah plošč. Od leta 2002 do danes poučuje na Oddelku za 

glasbene vede Univerze v Ioannina s sedežem v Arti.



SPOPAD HARMONIK

Miha Debevec (diatonična harmonika), Dejan Kušer (klasična harmonika)



Miha Debevec in Dejan Kušer dosegata svoj prepoznavni glasbeni izraz z občuteno 
interpretacijo in virtuoznim obvladovanjem glasbila. 
Od drugih ustvarjalcev se ločujeta zlasti po tem, da se njun izvajalski opus ne omejuje 

le na preproste narodno-zabavne in ljudske skladbe, kar je značilno predvsem za 

diatonično harmoniko, ampak glasba prerašča tudi v druge, za ti dve glasbili zahtevnejše 

glasbene zvrsti. Poseben pomen dajeta kvalitetnim aranžmajem in izvirnim, unikatnim 

idejam, ki jih vnašata v svoj ustvarjalni proces. Z združitvijo obeh vrst harmonik 

(diatonične in klasične) so postale glasbene možnosti tako rekoč neomejene. 

Miha Debevec je večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših tekmovanj 

na svetu v igranju na diatonično harmoniko ter zmagovalec številnih drugih 

pomembnih tekmovanj doma in v tujini. Že kar nekaj časa se posveča večinoma 

koncertiranju, pri čemer sodeluje s številnimi uglednimi institucijami, med vidnejšimi 

nastopi v zadnjem obdobju velja omeniti koncert na Manhattnu, nastop na Evropski 

komisiji, Mednarodni turistični borzi in Dnevu Evrope v Stockholmu. Posnel je 

videospot z naslovom Libertango, ki je bil večkrat »domači spot tedna« na Televiziji 

Slovenija. 

Dejan Kušer je magistriral na ljubljanski Akademiji za glasbo. V času glasbenega 

izobraževanja je imel čast prejemati znanje od številnih vrhunskih glasbenih pedagogov 

kot so profesorji Ernö Sebastian, Tomaž Guček, Janne Rättyä, Roman Pechmann, Luka 

Juhart, Primož Parovel in Klemen Leben. Sodeloval je z mnogimi komornimi 

zasedbami, med drugim tudi pod mentorstvom Tomaža Lorenza. Še danes se v klasični 

glasbi izpopolnjuje kot solist in v komornih zasedbah. Kot profesor harmonike svoje 

glasbeno znanje prenaša na mlajše generacije.



GODALNI KVARTET BERLIN TOKYO

Tsuyoshi Moriya (violina), Dimitri Pavlov (violina), 
Gregor Hrabar (viola), Ruiko Matsumoto (čelo)



"Nastop kvarteta Berlin-Tokyo je iskren, njihov entuziazem in ljubezen do glasbe 
pustita močan vtis." so besede japonskega komponista Toshio Hosokawa, ki je 
idejni oče imena kvarteta.  A ime je več kot navezava na ti dve metropoli; gre za 
vsebino, ki združuje in povezuje mlade umetnike. Ni naključje, da se čutijo zavezani 
glasbi Béla Bartóka in njegovemu stremljenju po sintezi med vzhodom in zahodom.

Kvartet je bil ustanovljen leta 2011 iz takratnih študentov obeh Visokih Šol nemške 

prestolnice. Le nekaj mesecev za tem so poželi svoj prvi velik uspeh z nagrado 

"Jeunesses Musicales Germany" na tekmovanju ARD v Münchnu. Temu je leta 2014 

sledilo tekmovanje Orlando, kjer so prejeli prvo nagrado in nagrado publike. Prav tako 

so bili ovenčani na prestižnih mednarodnih tekmovanjih, podprle so jih mnoge 

mednarodne fundacije. 

Oktobra 2014 so prejeli nagradno štipendijo fundacije "Irene Steels-Wilsing" in leta 

2015 postali „HSBC Laureati“ francoskega festivala „Aix en Provence“. Ansambel je 

nastopil na neštetih mednarodnih odrih, kot so Berlinska filharmonija, Laeiszhalle v 

Hamburgu in Concertgebouw v Amsterdamu. 

Prav tako redno gostujejo na festivalih, med drugimi "Oslo Chamber Music Festival", 

"Takefu International Music Festival" na Japonskem, nemški "Heidelberger Frühling", ter 

Davos festival v Švici, kjer so med drugim izvedli tudi Godalni kvartet št. 2 Mortona 

Feldmana, ki traja nepretrgano pet ur in pol.



ARMONIE VENEZIANE

Mateja Bajt (kljunasta flavta), Alessandro Sluga (violončelo), 
Luca Ferrini (čembalo)



Trio Bajt Sluga Ferrini bo v Beneške harmonije združil dela najpomembnejših 
beneških avtorjev 17. in 18. stoletja: D. Castella, B. Marcella, A. Lottija, B. Galuppija, 
A. Vivaldija in G. Tartinija.

Mateja Bajt se je učila kljunasto flavto pri Klemenu Ramovšu, študij je nadaljevala pri 

prof. Hansu Marii Kneihsu na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na 

Dunaju. Z odliko je zaključila magistrski študij na koncertni smeri iz kljunaste flavte. Za 

izjemen uspeh je prejela nagrado avstrijskega Ministrstva za znanost. Kasneje je 

zaključila še izredni študij s poudarkom na komorni in sodobni glasbi. Poučuje na 

Konservatoriju za glasbo in balet ter na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 2019 je 

prejela Škerjančevo nagrado za izredne dosežke na pedagoškem področju. 

Alessandro Sluga je leta 1996 diplomiral na Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu 

pod mentorstvom prof. Petra Filipčiča. Kmalu se je začel ukvarjati s pedagoškim delom 

na primorskih glasbenih šolah. Sodeloval je z najrazličnejšimi komornimi zasedbami in 

orkestri na območju Furlanije-Julijske krajine. Leta 2007 je na tržaškem Konservatoriju 

Giuseppe Tartini pod vodstvom Luce Fiorentinija z odliko opravil akademsko diplomo 

2. stopnje. Od leta 2013 je pomočnik ravnatelja na Glasbeni šoli Nova Gorica.

Luca Ferrini je študiral klavir, čembalo, orgle in orgelsko kompozicijo in diplomiral z 

odliko na tržaškem in na videmskem konservatoriju. Koncertira več kot trideset let, je 

član različnih komornih skupin stare in sodobne glasbe (izvedel je več kot 160 novih 

skladb), posnel pa štirideset zgoščenk. Je uradni korepetitor na mnogih poletnih in 

izpopolnjevalnih tečajih ter na mednarodnih akademijah in tekmovanjih raznih glasbil. 

Poučeval je na državnih konservatorjih, bil je tudi korepetitor na Akademiji za glasbo v 

Ljubljani. Trenutno je profesor na Umetniški gimnaziji v Kopru.



MLADA GLASBA

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana 



Abonmajski cikel Mlada glasba predstavlja mlada glasbena imena in navdihujoče 
zasedbe, ki jih sestavljajo zelo mladi, perspektivni glasbeniki. 

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske gimnazije je bil ustanovljen v šolskem letu 

1996/1997 z namenom, da glasovno sposobnejša in bolj ambiciozna dekleta razvijajo 

svoj glasbeni talent z zahtevnejšim zborovskim repertoarjem. V njem prepevajo 

dijakinje od 2. do 4. letnika, stare od 16 do 19 let. Ker je zbor šolski, se v njem vsako 

leta zamenja tretjina pevk. Zbor koncertira v Sloveniji in tujini in sodeluje s sorodnimi 

zbori širom po Evropi. Posnel je tri zgoščenke: Igraj kolce (2010), Sončnica (2012) in 

Jeruzalem (2017). Posebno pozornost namenja naročanju in izvajanju novih skladb 

sodobnih slovenskih skladateljev, s čimer prispeva k nastajanju nove kakovostne 

zborovske literature za visoke glasove.

Odlikuje se po lepem in homogenem zvoku, izvirnih in muzikalnih izvedbah skladb 

različnih stilnih obdobij. Navdušuje s pretanjeno interpretacijo, barvito zvočnostjo in 

izjemnim repertoarnim razponom od klasike in izvirnih ljudskih pesmi do vokalnega 

popa. Dekleta skupaj z zborovodkinjo Heleno Fojkar Zupančič pogosto očarajo z 

ustvarjalnim in iskrivim scenskim nastopom, mladostno radoživostjo, hkrati pa z 

neverjetno koncentracijo in tonsko točnostjo.

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije se s svojimi izjemnimi dosežki na 

državnih in mednarodnih tekmovanjih ter s sodelovanjem na najpomembnejših 

svetovnih zborovskih dogodkih uvršča v sam vrh svetovnega mladinskega zborovskega 

petja.



Vpis poteka pri blagajni Kinogledališča Tolmin ali na daljavo. Pri vpisu na daljavo 
izvedete plačilo preko položnice. Vaše želje za podaljšanje abonmaja ali za vpis novega 
abonmaja nam sporočite preko elektronske pošte ali telefona.

NA DALJAVO (od ponedeljka, 10. 10. 2022, do petka, 14. 10. 2022)

Telefon: 05 / 381 18 01 (pisarna), 041 313 887
Elektronska pošta: info@kino-tolmin.si

NA BLAGAJNI KINOGLEDALIŠČA

ponedeljek, 10. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
torek, 11. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
sreda, 12. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
četrtek, 13. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
petek, 14. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure

Vljudno vas prosimo, da nam ob vpisu abonmaja zaupate naslednje podatke: ime in 
priimek, naslov, telefonsko številko, številko mobilnega telefona in naslov 
elektronske pošte. Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov, o 
katerih vas bomo obvestili pravočasno. 

VPIS ABONMAJA

Abonma vam omogoča redno druženje v prijetnem kulturnem krogu.  Abonenti 
imate ugodno ceno glasbenih in gledaliških dogodkov, zagotovljen sedež za tekočo 
sezono, o terminih predstav ste obveščeni pisno in elektronsko. 

Podatki o  koncertih so sicer na voljo na spletni strani www.kino-tolmin.si, FB-strani 
Kinogledališča, v dnevnem  časopisju, na radiu, internem TV-kanalu in drugih običajnih 
mestih obveščanja. 

DARILO! Abonenti si boste v sezoni 2022/23 lahko brezplačno ogledali film po izbiri. 
Ob prevzemu vstopnic za film je potrebno predložiti abonmajski kartonček.



CENE ABONMAJEV

ABONMA

GLEDALIŠKI, GLASBENI
10 predstav

GLEDALIŠKI
5 predstav

GLASBENI
5 predstav

odrasli
dijaki /
študenti* upokojenci*

80

60

50

60

40

40

70

50

50

POPUSTI: Popuste upoštevamo samo ob predložitvi ustreznega dokazila. Uveljavite ga 
z osebnim dokumentom, upokojenci in brezposelni z dokazilom o statusu, študenti s 
študentsko izkaznico ali potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, dijaki z dijaško 
izkaznico ali potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, učenci Glasbene šole Tolmin pa 
ob predložitvi glasbene beležke. Popusti se ne seštevajo. 

Družinski popust: Tretji in vsak naslednji družinski član skupnega gospodinjstva prejme 
50 % popusta na abonmajsko vstopnico.

SINDIKATI: Članom sindikatov nudimo vstopnice z dodatnimi popusti, za kar se 
posamezniki dogovorite preko vaših zastopnikov na zavodih. 

POMEMBNO! Vpis in vplačilo morate opraviti sami pri blagajni Kinogledališča ali na 

daljavo. 

Vse cene so v evrih. V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. Vsi abonmajski sedeži imajo enako ceno.



V Kinogledališču Tolmin velja hišni red in kino bonton. Prosimo, da na dogodke ne 
zamujate. V kolikor do zamude pride, vam ne moremo zagotoviti, da boste sedeli na 
svojem sedežu. Prosimo, da pred začetkom koncertov ugasnete vse naprave, ki 
oddajajo zvočne ali svetlobne signale. Fotografiranje abonmajskih dogodkov ni 
dovoljeno. Prosimo vas, da vrhnja oblačila, dežnike in pokrivala puščate v vhodni avli.

Datumi izvedb abonmajskih dogodkov so objavljeni na spletni strani. Organizator si 
pridržuje pravico do spremembe programa. Da vas bomo lahko pravočasno 
obvestili o morebitnih spremembah, vas prosimo, da posredujete svoje kontakte 
ob vpisu abonmaja. Kinogledališče Tolmin jamči za varovanje osebnih podatkov v 
skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Dvorana Kinogledališča Tolmin je opremljena z induktivno/slušno zanko. 
Pred vstopom v dvorano je slušni aparat treba preklopiti na t. i. način T. 

Prehod v nadstropje je možen z dvigalom. 

Osebam na invalidskih vozičkih v dvorani zagotavljamo primerno mesto za 
ogled iz vozička.  

Darila nam pomagajo, da med nami stkemo nevidne zlate niti. V času vsesplošnega 
materialnega obilja je podariti kulturno doživetje inovativno, izvirno darilo. 
Omogočamo vam, da z ličnim darilnim bonom Kinogledališča Tolmin obdarite svoje 
najbližje in prijatelje.

KINO BONTON

SPREMEMBE PROGRAMA

DARILNI BON



Cena abonmaja ostaja ugodna, saj si želimo, da bi bila vrhunska kultura vsem dostopna. 

Hvaležni smo Občini Tolmin in Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, 

ki omogočata program. 
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