
Spoštovani abonentke in abonenti, 

tako kot vi smo tudi mi v tem letu neskončno pogrešali blišč odrskih desk, koncerte, otroške dogodke in bučne 
aplavze … Srčno si želimo, da bo sezona 2021/2022 bolj prijazna in da bomo lahko skupaj uživali v objemu kul-
ture in umetnosti. Ker so vsi dogodki lanske sezone zaradi epidemije odpadli, jih preprosto selimo v novo sezono 
2021/2022. Veseli smo, da skoraj vsi ostajate naši abonenti tudi v novi sezoni, v kateri boste za obisk dogodkov 
uporabljali kar lansko abonentsko kartico. V kolikor bomo zaradi epidemioloških razmer primorani spreminjati 
sedežni red, vas bomo pravočasno obvestili in vam izdali nove kartice. Imetniki Zelenega abonmaja boste skoraj 
zagotovo prejeli nove abonmajske kartice zaradi morebitnega združevanja predstav. Ker programa skoraj nismo 
spreminjali, lahko opise predstav in koncertov poiščete v lanski programski knjižici.  

Nekaj mest je v abonmajih ostalo prostih še za nove abonente, zato prijazno vabimo k vpisu tudi nove abonente. 

STARI ABONENTI
Za obisk dogodkov boste uporabljali lansko abonentsko izkaznico (izjema je Zeleni abonma), v kolikor bo prišlo do 
sprememb, vas pravočasno obvestimo. Želimo vas samo opozoriti, da zaradi covida-19 trenutno za obisk kultur-
nih dogodkov tako na prostem kot v dvoranah velja PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). 

NOVI ABONENTI
Vpis novih abonentov bo potekal od 17. do 23. septembra 2021 na blagajni v pritličju Doma kulture Velenju. 
Ob vpisu boste izpolnili prijavnico, plačali abonma in prejeli abonentsko izkaznico. Število novih abonentov bo 
prilagojeno aktualnim normativom za obiske naših dvoran. Vse abonmaje lahko plačate z gotovino, debetno ali 
kreditno kartico, tudi obročno na dva zaporedna obroka. Znesek abonmaja je možno poravnati tudi na poslovni 
račun Festivala Velenje (0133-3600-0000-731 sklic 760160). Če boste plačali na naš TRR račun, nas morate o 
tem nujno obvestiti tudi po elektronski pošti (vstopnice@festival-velenje.si) ali na telefonsko številko 03/898-25-
90 – vplačate lahko od 17. septembra 2021 naprej.
Blagajna Festivala Velenje bo v času vpisa abonmajev odprta od ponedeljka do petka od 10. do 13. ter od 15. do 
18. ure in v soboto od 9. do 12. ure. 

POSEBNI POGOJI ZARADI EPIDEMIJE COVID-19
V dvoranah bo tudi v sezoni 2021/2022 veljal poseben sedežni red, zato vas prosimo, da med dogodki sedite 
izključno na svojem abonentskem sedežu. Pri posedanju bomo pozorni na ustrezno medsebojno razdaljo.
Festival Velenje se zavezuje, da bo pri organizaciji dogodkov sledil aktualnim priporočilom NIJZ in odredbam pri-
stojnega ministrstva. Vse abonente prosimo, da sledijo tudi navodilom zaposlenih (razkuževanje, upoštevanje 
razdalje, morebitno nošenje mask, ločeni vhodi in izhodi, posebna pravila glede garderobe …).

HVALA, ker ste ostali s kulturo in umetnostjo tudi v teh razmerah in ker z vpisom abonmaja podpirate kulturo!

25. 9. 2021  Jež, ješ?
   Pionirski dom - Center za kulturo mladih

20. 11. 2021  Cirkuške bolhe
   Hiša kulture Celje

8. 1. 2022  Krickrac, to sem jaz!
   Plesni Teater Ljubljana, AEIOU gledališče za dojenčke in malčke

12. 2. 2022  O belem mucku, ki je bil čisto črn
   Lutkovno gledališče FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti

Cena abonmaja: 16 €. Vstopnice: 5 €
Dom kulture Velenje, velika dvorana, ob sobotah ob 10.30, primeren za otroke od 3. do 6. leta starosti.
Cena MEGA Pikinega abonmaja (združena Mini in Maksi Pikin abonma) za 8 predstav je 30 €.

16. 10. 2021  Super Brina 
   Gledališče Malih Velikih, Ljubljana 

29. 12. 2021  Maček Muri
   Slovensko ljudsko gledališče Celje 

29. 1. 2022  Džumbus
   Zavod Federacija, Werk 89, Cankarjev dom, Kuskus

12. 3. 2022  Bobek in barčica
   Lutkovno gledališče Ljubljana

Cena abonmaja: 16 €. Vstopnice: 5 €
Dom kulture Velenje, velika dvorana, ob sobotah ob 10.30, primeren za otroke od 5. do 12. leta starosti. 
Novoletna predstava 26. 12. bo ob 17. uri. Cena MEGA Pikinega abonmaja (združena Mini in Maksi Pikin 
abonma) za 8 predstav je 30 €.

www.festival-velenje.si

29. 9. 2021  Se spomniš spomina 
   Balkan DP, Festival Velenje, OABSI BIH - Živimo balet 

Oktober 2021 Piaf Edith Piaf
   KD Gledališče EU enigma ustvarjanja 

Januar 2022  Film Art kino mreže
   Aktualni art film primeren za mlade in filmske »sladokusce«

Cena abonmaja: 16 €. Vstopnice: 7 €, za kino pa 4 €.
Dom kulture Velenje, velika dvorana (kino predstava bo v veliki dvorani Kina Velenje), ob sredah ob 18. uri.

Velenje, 10.—15. september 2021



Abonma 10 ZVEZDIC
vključuje 10 predstav po vaši izbiri. Cena: 34 €

Abonma 5 ZVEZDIC
vključuje 5 predstav po vaši izbiri. Cena: 19 €

Cena posamezne kino vstopnice je 4 € (art kino) in 5 € (ostale predstave). Predstave Filmskega abonmaja bodo 
v dvoranah Hotela Paka v Kinu Velenje na sporedu predvidoma vse leto od petka do ponedeljka. Veljavnost 
abonmaja je eno leto od nakupa abonmajske kartice.OTROŠKA filmska DESETKA

Vključuje izbor desetih predstav v okviru otroških matinej, Pikinega kina, 
počitniških otroških in mladinskih ciklusov.
Cena: 27 €

OTROŠKA filmska PETKA
Vključuje izbor petih predstav v okviru otroških matinej, Pikinega kina, 
počitniških otroških in mladinskih ciklusov.
Cena: 14 €

Cena posamezne kino vstopnice: 3,50 €
Otroške kino predstave bodo v Kinu Velenje (Hotel Paka) na sporedu praviloma ob nedeljah. 
Veljavnost abonmaja je eno leto od nakupa abonmajske kartice.

Ostale informacije
Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje

Telefon: (03) 898 25 90 / 051 607 099

E-pošta: info@festival-velenje.si, vstopnice@festival-velenje.si

Spletna stran: www.festival-velenje.si

Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny

ZA OTROKE

ZA ODRASLE

18. oktober 2021   Vsak glas šteje
     SLG Celje

November/december 2021 Gejm
     Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana

Januar /februar 2022  Tutošomato
     SNG Nova Gorica in Gledališče Koper 

Januar /februar 2022  6 (šest)
     Maska Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče

Cena abonmaja: 45 €. Vstopnice: 15 €.
Dom kulture Velenje, velika dvorana, ob ponedeljkih, torkih ob 19.30.

24. 9. 2021  Janez Novak 
   SiTi teater BTC 

14. 10. 2021  Lunapark Kuga
   Mestno gledališče Ptuj 

12. 11. 2021  Ljubezen gre skozi želodec
   Smejmo se

Januar 2022  Erotika po Emeršiču
   Špas teater

Cena abonmaja: 50 €. Vstopnice: 15 €.
Dom kulture Velenje, velika dvorana, ob četrtkih, petkih ob 20. uri.
Abonenti Zelenega abonmaja boste skoraj zagotovo prejeli nove abonmajske kartice zaradi prilagajanja  
epidemiološkim razmeram. V primeru dveh predstav bo prva v poznem popoldanskem terminu.

2. 10 2021  Jazz Continuo

6. 11. 2021  Janez Dovč & Sounds of Slovenia

11. 12. 2021  Vita Mavrič: Nokturno žlahtnih duš

22. 1. 2022  Wild Strings Trio

   

Cena abonmaja: 50 €. Vstopnice: 13 €.
Dom kulture Velenje, velika dvorana, ob sobotah ob 20.00.

22. 10. 2021  Trio Alba (klavirski trio)
   Avstrija

2. 11. 2021  Godalni sekstet Artes Liberales 
   in Nuška Drašček Rojko   

23. 11. 2021  Duo Accellorandom
   Neža Torkar – harmonika, Romana Šimbera – violončelo

14. 12. 2021  Nikola Pajanović – violina in Tea Andrijić – klavir

Cena abonmaja: 40 €. Vstopnice: 13 €.
Glasbena šola Velenje, ob torkih 
(prvi koncert izjemoma v petek) ob 19.30.


