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35. Čufarjevi dn

Spoštovani,
verjetno ni prav nič pretirano reči, da so Čufarjevi dnevi,
ki bodo letos tekli že v svoji 35. izvedbi, najpomembnejši
kulturni dogodek našega mesta. Mesta, ki je ne glede na
težave, ki so ga pestile še zlasti v prvih letih po
osamosvojitvi, predvsem zaradi stiske železarske
industrije, ohranilo in okrepilo svoj izrazito pozitiven
odnos do kulture in drugih področij, ki mu dajejo
identiteto. Tako hokej, ta športna luč tega kraja, kot
kultura s svojimi gledališčem, muzejem in kar številnimi
kulturnimi društvi sta obstala in delujeta na visoki
ravni. Brez tega bi bile Jesenice kraj, skozi katerega bi
človek hodil, ne da bi ga sploh opazil...
Ni jih malo, ki Jesenicam zavidajo njene ustanove, od
katerih mnioge daleč presegajo občinske meje. Na to
velja biti ponosen, a ta ponos upravičeno že dlje časa
spremlja kaplja grenkobe. Malo je krajev, ki bi tolikšen
del ssvoje energije namenjali družbenemu in
kulturnemu razvoju, a včasih se zdi, da potrditve za to
častno ravnanje skorajda ni. Tu mislim zlasti na državo, ki
svoja sredstva že dolgo ni namenila mestu, ki povsem
samo že dolgo vzdržuje kulturni ustanovi, ki po svoji
vlogi in vplivu segata dlje od občinskih meja. Še posebej
smo lahko razočarani nad dejstvom, da pomoči države ni
bila deležna Ruardova graščina, ki je zagotovo eden
pomembnejših kulturnih spomenikov državnega
pomena. Mnogi meščani ne morejo razumeti, zakaj je
tako.
Gledališčniki, muzealci in ostali ustvarjalci, združeni v
kulturnih društvih, smo bili vselej solidarni in smo vedno
pomagali drug drugemu. Vprašanje Ruardove graščine je
tako zadeva, ki boli tudi nas. Zato bomo tudi v času
Čufarjevih dnevov v soju gledaliških žarometov, ki
osvetljujejio naš oder, mislili na prelepo, a temno palačo
malo niže pod Mežaklo . Naj se tudi v njej čimprej spet
prižgejo luči!

Jože Osterman

predsednik org. odbora ČD 2022
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35. Čufarjevi dn

evi 2022

BESEDA SELEKTORICE

Na letošnje 35. Čufarjeve dneve se je prijavilo osem
ljubiteljskih predstav iz cele Slovenije. Ja, Covid kriza je
udarila po kulturi in to močno. Pa vendar, ko sem si
ogledala prijavljene prestave, lahko popolnoma mirno
rečem, da me za ljubiteljsko gledališče ne skrbi. Res, da
letošnja sezona ni impresivna po številu predstav, je pa
gotovo močna po kvaliteti. Zagotavljam vam, da boste
zvesti obiskovalci jeseniškega gledališkega praznika
uživali v vsakem večeru. Izbrane skupine kažejo do
svojega dela resen, premišljen in ambiciozen pristop in
ne podcenjuje gledališkega občinstva. Njihove predstave
so izvirne in kreativne in nobena izmed njih ni nastala le
zato "da bomo nekaj naredili med tem dvoletnim
kulturnim mrkom", ampak imajo močno in jasno
sporočilnost, so aktualne in kritične. Predvsem me veseli
smer, v katero gre razvoj in dojemanje komedije, ki je
najpogostejša zvrst ljubiteljskega gledališča. Izbrane
predstave ne želijo le zabavati, niso plehke, lahkotne in
nezahtevne, ampak so polne kvalitetnega in žlahtnega
humorja, ki na prefinjen in zabaven način gledalcu
prenese neko globlje sporočilo. Vem, da odmik od
trivialnih veseloiger ljubiteljskim skupinam včasih
prinese neprijetne posledice, kot so negodovanje,
pritoževanje in celo izgubo občinstva, vendar so letošnje
predstave dokaz, da se da s kvalitetno komedijo gledalce
subtilno zapeljati v samorefleksijo in razmislek. In to je
tisto, kar danes potrebujemo.
Na koncu naj se zahvalim še vam, draga publika, ker
imate radi gledališče. Vse naše ustvarjanje je za vas. Brez
vas ne bi bilo gledališča in z vašim obiskom, podporo ter
aplavzi bo ljubiteljska gledališka produkcija okrevala
hitreje in se vrnila v odlično kondicijo, v kateri je bila
pred tem, za kulturo res nehvaležnim časom. Hvala in
globok priklon vsem, ki sedite v dvorani na 35. Čufarjevih
dnevih.

Ana Ruter

selektorica ČD 2022

evi 2022

35. Čufarjevi dn

Spoštovani gledališčniki, cenjeno občinstvo,
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letos festival ljubiteljskih gledališč Slovenije in zamejstva
slavi mali jubilej, saj ustvarjamo že 35. Čufarjeve dneve.
Letošnji dogodek sovpada z izidom Almanaha o
ljubiteljski kulturi od Rateč do Rodin. Od prvotne ideje
predsednika ZKD Jesenice Miloša Možine do izida je
projekt prerasel v pravi zalogaj dragocenih zapisov,
spominov, dejstev, ki bodo služili še mnogim generacijam.
Predstavitev almanaha z naslovom »Kulturi podarjena,
nobena ura ni izgubljena« smo uvrstili tudi v
spremljevalni otvoritveni program 35. Čufarjevih dni.

Ob pisanju uvodnika za almanah se je zavedanje pomena
ljubiteljske kulture še okrepilo. Namreč, nič ni bolj
dragocenega od ljubiteljske kulture, ki ne postavlja
pogojev, ki dopušča svobodo. Od avtomehanika do
zdravnika, čistilke, medicinske sestre, vzgojiteljice …iz
vasi ali mesta, sleherni je dobrodošel. Prav vsak je
pomemben gradnik nacionalne identitete, ohranjanja
jezika in kulture naroda. Ljubiteljska kultura je izjemna,
ker pronica v vse pore življenja. Tako zelo posebna je, ker
predstavlja tradicijo in prihodnost hkrati. Tako posebna
je, ker ni poklic. Je več kot to, je nekaj, kar izberemo
prostovoljno, kar nam ni treba, ampak hočemo, želimo.
Zaradi nje lepše, bolje in raje živimo!
Morda vam in nam priprave na festival ne dajejo ravno
občutka pretirane radosti, ker je pogosto naporno in terja
od nas več kot sicer gledališka sezona. Sem pa
prepričana, da nam daje osrečujoč, navdihujoč, izpolnjen
občutek, ko festival uresničujemo in doživljamo.
Ljubiteljsko gledališče postane velika družina, ki je sicer
razseljena po vsej Sloveniji in tudi dlje, a se ukvarja s
podobnimi težavami. Zato se njeni člani radi odzovejo
povabilu na ustvarjalno druženje nekajkrat na leto na
Linhartovo srečanje v Postojno, na gledališko tržnico v
Slovenj Gradec in na Čufarjeve dneve na Jesenice.
Iskreno dobrodošli, na odru in v dvorani. Samo skupaj
tvorimo pravo gledališko doživetje, letos jubilejno.

Branka Smole

direktorica GTČ Jesenice
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ORGANIZACIJSKI ODBOR
PREDSEDNIK
Jože Osterman

ČLANI:
Branka Smole
Petra Ravnihar
Vera Pintar
Petra Dečman
Vid Klemenc
Natalija Korošec
Dino Muratović
Janko Rabič
SELEKTORICA:
Ana Ruter

univ. dipl. dramska igralka in animatorka

STROKOVNA ŽIRIJA:
Iztok Valič

igralec in režiser

Aleš Jan

gledališki in radijski režiser, urednik
in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Alida Bevk

univ. dipl. dramska igralka

evi 2022

evi 2022
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POKROVITELJ 35. ČUFARJEVIH DNI
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ALNI DEL
TEKMOV

PON., 14. NOV. 2022

35. Čufarjevi dn

evi 2022

ob 19.30

Miha Mazzini

TOR., 15. NOV. 2022

ZA VSE SEM SAMA (komedija)
KD Igralska skupina pri GTČ Jesenice
Režija: Alen Jelen
dolžina: 45 min
ob 19.30

Michael Hollinger

SVETNIKI (komedija)
SRE., 16. NOV. 2022

Teater 77, KD Janez Jalen, Notranje Gorice
Režija: Jaša Jamnik
dolžina: 90 min

ob 19.30

Miloš Radović

ČET., 17. NOV. 2022

KANARČKOVA ŽUPCA (socialna komedija)
Gledališko združenje Koroški deželni teater
Režija: Sergej Dolenc
dolžina: 75 min

ob 19.30

Selma Parisi

DA NE BOŠ SAMA (drama s komičnimi elementi)

PET, 18. NOV. 2022

Gledališka skupina KUD »Jazbec in partnerji«, Kočevje
Režija: Gašper Jarni
dolžina: 90 min

ob 19.30

Ivan Cankar

ZA NARODOV BLAGOR (komedija)

SOB., 19. NOV. 2022

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Režija: Gojmir Lešnjak Gojc
dolžina: 110 min

ob 18.00

Carlo Goldoni

PAMELA (komedija)

Prosvetno društvo Štandrež, Gorica - Italija
Režija: Andrej Zalesjak
dolžina: 75 min

evi 2022
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SPREMLJEV
ALNI PRO

GRAM
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ob 18.30 v avli gledališča
»ODPRTJE FOTO RAZSTAVE«
KULTURI PODARJENA,
NOBENA URA NI IZGUBLJENA
Almanah o ljubiteljski kulturi
med Ratečami in Rodinami.

Razstava v avli GTČ v sodelovanju z
Zvezo kulturnih društev Jesenice (od 14. do 19. novembra).

Miloš Možina
predsednik ZKD Jesenice:

O tem, da se ljubiteljska kultura na Jesenicah ohranja – ne le
ohranja, temveč kakovostno razvija – kažejo njeni dosežki, ki
so plod načrtnega usmerjanja, v katerem se prepletajo
aktivnosti območne izpostave Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev
Jesenice. Če pregledamo samo projekte, ki so bili izvedeni v
zadnjem obdobju, vidimo, da ljubiteljska kulturna društva ne
»spijo«, temveč skladno z možnostmi predstavljajo svoje delo
javnosti.
Naj se zahvalim vsem in vsakemu posebej za vsa plemenita
dejanja, ki jih v okviru ljubiteljskega delovanja opravljajo.
Mogoče je ta prispevek k bogatenju naše kulture premalokrat
izpostavljen in mogoče jim premalokrat rečemo hvala. Zato
ne le hvala tistim, ki s svojimi dosežki presegajo občinske
meje in pomenijo nekaj posebnega v slovenskem kulturnem
prostoru, hvala tudi tistim, ki s svojim delovanjem bogatijo
življenje v ožjih lokalnih skupnostih. Tudi ti so za nas še kako
pomembni!

ob 19.00

Polaganje cvetja ob spomeniku
Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu
Spremljava: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

ob 19.30

ODPRTJE 35. ČUFARJEVIH DNI,
FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ
SOB., 19. NOV. 2022

ob 19.45

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO
NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

POKROVITELJ 35. ČUFARJEVIH DNI

evi 2022
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Miha Mazzini
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ZA VSE SEM SAMA

komedija

REŽIJA: Alen Jelen

SCENOGRAFIJA: Urša Loboda
GLASBA: Darja Hlavka Godina
KOSTUMOGRAFIJA: Vanda Klemenc
OBLIKOVANJE LUČI: Klemen Košir, Matic Hering
POSLIKAVA SCENE: Jože Anderle

IGRAJO: Mateja Mlačnik, Ivan Berlot, Matej Mužan,
Gregor Mandeljc, Milan Trkulja, Olja Šest, Miri Bolte (glas).

Komedija scenarista, dramatika, režiserja in kolumnista Mihe
Mazzinija je aktualna, pa še presneto dobra in ostra kritika
naših medsebojnih odnosov, navad in razvad.
Mama Marija, po domače Micka, podpira tri vogale hiše in
veliko krat še četrtega. Predano, z vso materinsko ljubeznijo
skrbi za tri svoje odrasle moške. Vdano prenaša sitnega,
skopuškega moža Jožeta. Družini kuha iz ostankov. Piše naloge
in seminarske mlajšemu sinu Mateju, ki gre že v četrti letnik
večerne šole. Mama ima tudi veliko, razumevajoče materinsko
srce za starejšega sina Mirka, ki ves dan na kavču piše spletne
komentarje, raje pritiska tipke kot babe in je že izgorel od
napornega dela. Mama Marija je za vse sama!

Potem pa kot strela z jasnega Jožeta na stara leta zadene kap!
Kot se za dobro komedijo spodobi, se situacija obrne na glavo.
Stari tečni Jože postane Giuseppe in tako hitro kot je »24.000
Baci« zmagala na festivalu v Sannremu, mamo Marijo povabi v
Italijo! No, zgodi se še veliko norih stvari, a najbolj pomembno
je, da za lepe stvari in spremembe v življenju nikoli ni
prepozno.

Komedija "Za vse sem sama!" je novo, sveže besedilo na
Jesenicah rojenega dramatika. Režiser pa je zelo ponosen, saj
bo tokrat že drugič krstno uprizoril novo Mazzinijevo
gledališko besedilo.
Alen Jelen

KD Igralska skupina pri GTČ Jesenice
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ZA VSE SE

foto: Aleš Košir
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Michael Hollinger

SVETNIKI

35. Čufarjevi dn

evi 2022

komedija

REŽIJA: Jaša Jamnik

PREVOD TEKSTA: Alja Predan
KOSTUMOGRAFIJA: Nataša Recer
GLASBENA OPREMA: Bojan Jurjevčič Jurki
SCENOGRAFIJA: Bogdan Francelj
GRAFIČNA PODOBA: Andreja Aljančič Povirk

IGRAJO: Mojca Novak, Alenka Pirnat, Pika Kovač,
Petra Jesenovec, Janez Remškar, Anka Eržen, Marjan Marinko,
Matija Rogelj.

Sumljivi posli oseb od katerih se to ne bi pričakovalo, saj naj bi
bilo njihovo življenje in početje svetel zgled za vse ostale
Navadne smrtnike. Kako priročna tema in početje, ki je še kako
aktualno tudi v današnjem času. Predstava bi imela v
sodobnem jeziku naslov: Kosti-poslovna priložnost.

Vsakdo ima svoj prav. Svoja prepričanja, načela, ideale.
Nekateri se jih trdno in nepopustljivo oklepajo ne glede na
posledice, drugi so bolj pragmatični in si jih sprotno
prilagajajo. Razlog za drugo izbiro skoraj vedno tiči v
trenutnem ugodju in/ali koristi. Najbrž ni nihče tak svetnik, da
tega ni že kdaj storil. Med ideali in koristjo pa pogosto zazeva
širok, globok in usoden prepad. In vanj po navadi - žal zdrsnejo ideali, iz brezna pa odmeva, da cilj baje posvečuje
sredstva. Potem odmeva vedno glasneje in pogosteje, sredstva
pa so vedno bolj kočljiva ... Kaj pa, če lahko cilj dosežemo samo
in edino s sredstvi, ki so popolnoma nasprotna našemu
prepričanju in tako skrajna, da ne morejo "posvetiti" še tako
zveličavnega cilja? Bomo vztrajali dalje v svojem prepričanju,
četudi se v njegovem imenu blagoslovljena voda počasi, a
vztrajno spreminja v jedko kislino?

Jaša Jamnik

Ekipa Teatra JJ pa si je zadala sveto dolžnost: Popeljati vas v
ekstazo smeha. To početje je zelo hvalevredno in zaželeno.
Torej pozabite na tegobe zadnjih dveh let in poromajte z nami v
nebesa smeha.

KD Janez Jalen, Notranje Gorice, Teater 77

evi 2022

35. Čufarjevi dn

foto: Andreja A. Povirk

SVETNIKI 13

KD Janez Jalen, Notranje Gorice, Teater 77
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Bodite
komplet.
Povežite vsa Triglav zavarovanja
v lojalnostni program Triglav
komplet in prihranite do 40 %.

Vse bo v redu.
triglav.si

TRIGLAV
poslal ločeno

34. ČUFARJEVIH DNI
POKROVITELJ 35.
17.10.2022

n_oglas_Triglav_Komplet_90x177_krovni_1.indd 1

14:43:24
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Miloš Radović
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KANARČKOVA ŽUPCA
socialna komedija

PREVOD, PRIREDBA in REŽIJA: Sergej Dolenc
SCENOGRAFIJA: Sergej Dolenc
KOSTUMOGRAFINJA: Helena Dolenc
GLASBA: Benjamin Pirnat

IGRAJO: Renata Cigale, Sergej Dolenc,
Miha Pačnik, Helena Dolenc.

Kanarčkova župca je zgodba o ljubezni. O njeni neskončni
ljubezni do njega in o njegovi ne tako neskončni ljubezni do nje.
Je spomin na vse naše ljubezni, na ljubezni, ki smo jih pozabili,
na ljubezni, ki so pozabile na nas in na ljubezni, ki jih jemljemo
kot samoumnevne, a to niso nikdar bile. Že ko sem pred leti
prevajal odličen gledališki tekst Miloša Radovića, sem se nekje
globoko v sebi zavedal večplastnosti te predstave. V samem
procesu prenosa teksta na oder pa je postalo jasno, da se ne
bom mogel izogniti razmisleku o vseh ljubeznih, ljubeznih do
staršev, do otrok, do nas samih... Tako je nastala Kanarčkova
župca, predstava, ki vas bo, vsaj upam tako, spomnila na vse
vaše ljubezni in vas v teh zmedenih časih vsaj za trenutek
zavedla v razmislek o tem čustvu, ki se ga vsi in vedno premalo
zavedamo. In kanarček? On edini ni nič kriv. V kletki je zaradi
naše … ljubezni.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Gledališko združenje Koroški deželni teater
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A
OVA ŽUPC
KANARČK

foto: PRIMAFOTO
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Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
Gledališko združenje Koroški deželni teater

evi 2022
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www.fasaderstvo-zorman.si

ZORMAN d.o.o. Mojstrana
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Selma Parisi

DA NE BOŠ SAMA

evi 2022

drama s komičnimi elementi

PREVOD: Suzana Puš, Andreja Mlekuž, Gašper Jarni
REŽIJA: Gašper Jarni

GLASBA, LUČI: Aleš Škaper
GLEDALIŠKI LIST: Aleš Škaper

IGRAJO: Suzana Puš, Andreja Mlekuž, Tilen Štirn.

Sodobna drama Da ne boš sama je del trilogije, v kateri se je
avtorica posvečala medčloveškim odnosom v bližnji
prihodnosti, v tem primeru mame in hčerke, in se dotika
številnih tem, kot so starost, osamljenost vs. samost, ljubezen
vs. pozaba ... Izzivom hitro starajoče se družbe avtorica drzno
in jasnovidno ponudi tudi eno izmed možnih rešitev; to je
oskrba s pomočjo umetne inteligence. Vsekakor nadvse
zanimivo in gledališko potentno izhodišče poraja številne
situacije, ki so v svoji osnovi izrazito dramske, a kot se za
odlične drame spodobi, je v njih več kot dovolj prostora tudi za
komične trenutke. Predstava Da ne boš sama je torej malo
trpka in malo sladka – kot življenje – in srčno upamo, da se bo
dotaknila tudi vas.

Gledališka skupina KUD

Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
„Jazbec in partnerji“, Kočevje

evi 2022
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foto: Mira A. Bizjak

DA NE BO
Š

Gledališka skupina KUD

SAMA

Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
„Jazbec in partnerji“, Kočevje
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aerosoli in tehnična kemija

EUROSOL, d.o.o., Jesenice
PROIZVODNJA TEHNIČNIH PRŠIL
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
Telefon: 04/ 581 28 11

POKROVITELJ 35. ČUFARJEVIH DNI

evi 2022

35. Čufarjevi dn

Ivan Cankar
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ZA NARODOV BLAGOR
komedija

REŽIJA: Gojmir Lešnjak Gojc

DRAMATURŠKA SODELAVKA: Mojca Kreft
SCENOGRAFKA: Ana Rahela Klopčič
KOSTUMOGRAF: Bojan Vister
ASISTENTKA KOSTUMOGRAFA: Mateja Čibej
AVTOR GLASBE: Bojan Jurjevčič Jurki
AVTOR SONGA: Gojmir Lešnjak Gojc
LEKTOR: Renato Horvat
KOREOGRAFKI: Laura Ivančič, Urška Koželj
OBLIKOVANJE LUČI: Gregor Törner

Kostumografinji Zvonki Makuc se zahvaljujemo za nasvete
pri idejnem snovanju kostumografije za uprizoritev.

IGRAJO: Srečko Kermavner, Bojan Vister, Anja Garbajs,
Laura Ivančič, Luka Beljan, Anamarija Štukelj Cusma,
Janez Usenik, Tone Bertoncelj, Tina Drobež, Urška Koželj,
Marko Skok, Peter Teichmeister, Rok Pirnat, Tonka Černilogar,
Klemen Golob in Jan Luka Cusma.

Dramatika Ivana Cankarja je bila v vseh sto letih delovanja
Šentjakobskega gledališča repertoarna stalnica, in sicer od
režij Milana Skrbinška do uprizoritev v zadnjih sezonah.
Šentjakob je v svoji zgodovinski pomembnosti odigral še eno
veliko vlogo - na njegovem odru je nastopil tudi velikan
slovenske poezije Srečko Kosovel s svojim pomenljivim
nagovorom o pomembnih dejanjih na šentjakobskih deskah.
Ivan Cankar in Srečko Kosovel sta imeni, ki sta povezani z
vrhunsko literaturo, vselej aktualno v polju širših ustvarjalnih
razsežnosti, prepleteno s slovenstvom in družbeno klimo, ki v
času, ko je naša država v Evropski skupnosti, presega
regionalne meje.
Ob nastanku drame (1900) je Ivan Cankar Borisu Kraigherju
napisal, »da je stvar naperjena proti tistim veljakom
slovenskim, ki imajo v svojih rokah narodov 'blagor' /…/ proti
tistim ljudem namreč, ki mislijo, da so narod, a niso drugega
kot svinje«.

Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
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PAMELA
komedija

PREVOD: Myriam in Matej Klanjšček
AVTOR PRIREDBE in REŽIJA: Andrej Zalesjak

KOSTUMOGRAFIJA in SCENOGRAFIJA: Andrej Zalesjak
POMOČ pri KOSTUMOGRAFIJI: Tatjana Kolenc
POMOČ pri SCENOGRAFIJI: Polonca Cijan in Marko Brajnik
MASKA: Teja Plesničar
GLASBENI IZBOR: Andrej Zalesjak
Strokovna pomoč pri izbiri glasbe: Eva Dolinšek

IGRAJO: Egon Cijan, Matej Klanjšček, Polonca Cijan,
Marko Brajnik, Božidar Tabaj, Mojca Dolinšek,
Mirjam Gravnar, Gabrijela Vidmar.

Pamela je komedija o prepovedani ljubezni, ki podira meje
družbene sprejemljivosti ter gledališki dogodek, ki podira
predstavo o gledališki predstavi.
Je na videz lahkotna igra, ki v ospredje postavlja odnos med
moškim in žensko, med gospodarjem in služabnikom, med
razuzdanostjo in krepostjo, med podlostjo in častjo, med
slabostjo in vrlino, med preteklostjo in sedanjostjo, med
igralcem in režiserjem, med gledališko igro in gledališčem,
med resnico in iluzijo...
Pamela je idealna mešanica sestavin za popoln kaos in
katastrofo... s srečnim koncem. Oziroma, kot bi rekla Pamela:
„Draga publika, upam, da boste uživali v predstavi.“

Andrej Zalesjak

Delo Pamela je v italijanskih gledališčih poznano pod imenom
Neporočena Pamela oz. Pamela nubile; prvič je bilo
predstavljeno leta 1750 v beneškem gledališču.

foto: Aleš Košir

Prosvetno
društvoskupina
Štrandež,
KD Igralska
Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
Gorica,
pri
GTČItalija
Jesenice

evi 2022

35. Čufarjevi dn

foto: PD
Štrandež
foto:
Aleš
Košir

PAMELA

Prosvetno
društvoskupina
Štrandež,
KD Igralska
Šentjakobsko
gledališče Ljubljana
Gorica,
pri
GTČItalija
Jesenice

25

35. Čufarjevi dn

26

evi 2022

INTEGRAL
PRODAJA VOZIL
VW in ŠKODA
poslal ločeno

TEHNIČNI PREGLEDI
REGISTRACIJA VOZIL

T: 04 58 33 350
E: info@integral-avto.si

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
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Vina na zaključku:

27

DORNBERG

VINA DORNBERG d.o.o.
Zalošče 29d
5294 Dornberk
Telefon: 041/ 352-045
Cvetlični aranžma:

CVETLIČARNA

Zvonček-S
d.o.o., 4270 JESENICE
Tel.: 04 / 586 38 08, 586 55 60
Fax: 04 / 586 55 61

Sladko pecivo na zaključku:

Ema Pogačar
Conditus, d.o.o., Jermanka 14, 4260 Bled, PE: Hrušica 216, 4276 Hrušica
T: +386 (0)4 587 11 21, F: +386 (0)4 587 12 88, M: +386 (0)41 848 651
ema.pogacar@conditus.si, www.conditus.si

Tisk:

MEDIUM
PROGRAMSKA KNJIŽICA: 35. ČUFARJEVI DNEVI 2022
IZDAJATELJ: GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
IZDANO: NOVEMBER 2022...NATISNJENO: 300 IZVODOV
OBLIKOVANJE: DINO MURATOVIĆ...BREZPLAČNA PUBLIKACIJA
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BELEŽKA

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

www.gledalisce-tc.si

