
Belokranjski 

abonma
2016 / 2017

vpis abonmaja
poteka do 20.10.2016, 

vsak delovnik med 8.00 – 15.00. uro v 
TIC Semič, Štefanov trg 7, Semič, 

tel. 040 625 148, e-mail: tic@kc-semic.si 

Z vpisom abonmaja si zagotovite:

• nižjo ceno vstopnice
• stalni sedež v dvorani

• prejemanje rednih obvestil 

Cena abonmajske vstopnice: 18,00 €

KC Semič si v primeru nepredvidenih okoliščin pridržuje 

pravico do spremembe programa ali datuma 

posamezne predstave.

Poletni čas dopustov, sprostitev in nabiranja 
novih moči se počasi poslavlja. In že se 

spogledujemo z jesenskimi opravili, s 
prihajajočimi hladnejšimi meseci in dolgimi 

večeri. Takrat radi poiščemo družbo 
prijateljev, najdemo čas za društveno 

življenje. 
Številna društva in skupine v Beli krajini 

so aktivna skozi vse leto in tako 
pomembno pripomorejo k bogatenju 

kulturnega utripa. 

Glej, tod vigred je hodila −
še pozna za njo se sled:
kamor ona je stopila,
iz zemljé priklil je cvet.
                                (Oton Župančič)

Kaj sploh je kultura? Beseda latinskega izvora 
pomeni gojenje, negovanje produktov, navad, 
vedenja posameznikov in družbe. Seveda pa od tu 
izvirajo  razlike glede na geografsko področje in na 
področje človeške dejavnosti. 
Vsaka aktivnost pa je delček mozaika, ki ga 
tvorimo in bogatimo in tako ohranjamo 
našo družbo, naš narod, naš jezik, 
skratka puščamo
sledi.

Drage Belokranjke, dragi Belokranjci, 

   obiskovalci Kulturnega centra Semič.

V Kulturnem centru Semič se zavedamo pomembnosti ohranjanja kulturnih 
vrednot, dediščine iz preteklosti in se trudimo dajati podporo našim  

generacijam pri prenašanju in razvijanju za prihodnje rodove.
Pred vami je nov Belokranjski abonma, že drugi zapovrstjo. Predstavilo 

se nam bo eno društvo iz vsake belokranjske občine. Vsako društvo je 
dejavno na drugem  področju: ples, glasba, gledališče.

Pokažimo, da nam je mar, da želimo ohranjati kulturo in umetnost 
na naših  belokranjskih tleh in bodimo del vigredi, ko iz zemljé 

priklil bo cvet.
Irena Plut

direktorica KC Semič



PD Krokar 
deluje že šestnajst let in se posveča kulturi ustvarjalnega giba. V 
društvu deluje več plesnih vsebin, in sicer sodobni ples, klasični balet, 
sodobni balet, hip hop fusion, break dance ter plesna rekreacija za odrasle. 

Društvo šteje preko 70 aktivnih članov, ki ustvarjajo pod mentorstvom 6 
mentorjev (Monika Bradica, Brina Dokl, Andreja Fir, Sanja Kašaj, Nikolina Lalić, Alen 
Mahmutović). V letu 2016 smo prejeli srebrna priznanja na regijskem srečanju plesnih 
skupin v Krškem, bronasto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih 
plesalcev in koreografov Opus I ter se uvrstili na mednarodno tekmovanje Opus I, ki je bilo 
junija v Celju. 

Skozi leto poleg rednih vaj pripravljamo plesne delavnice (Plešem samo zase),  se 
udeležujemo na kulturnih prireditvah, pripravljamo celovečerne plesne predstave (Došel
 je, došel..., Odnosi, Čarovnik iz Oza) ter ostale kulturne dogodke (Krokarjev ples).

Plesno društvo 

Krokar Metlika

Sodobna plesna 

predstava 

Kaos 7

Nedelja, 

6. november 

2016

Gledališka skupina ZIK Črnomelj 
deluje in uspešno ustvarja kontinuirano že 18 
let. V tem času je na oder postavila 16 
celovečernih predstav, več krajših produkcij, 
skečev, recitalov in drugih nastopov. Že 10 let 
izvaja večdnevno poletno gledališko šolo. 
Skupina je skozi svoje delovanje uprizarjala 
različne vrste dramskih del (zgodovinske 
drame, družbenokritične drame, melodrame), 
vendar so prevladovale komedije. Tudi v 
prihodnje želimo ustvarjati kakovostno 
gledališko produkcijo, privabiti nove člane in se 
uspešno predstavljati po slovenskih 
ljubiteljskih odrih.  

Trenutno je v Gledališki skupini ZIK Črnomelj 
aktivnih 15 ljubiteljskih igralcev. V sezoni  
2016/2017 smo se odločili za uprizoritev 

situacijske komedije Prešernovega nagrajenca 
Toneta Partljiča »Pesnikova žena prihaja«.
Predstava je vsebinsko brezčasna: govori o 
tekmovalnosti, hlepenju po slavi, nevoščljivo-
sti, spletkah in neusmiljenem povzpetništvu – 
celo na področju umetnosti, v tem primeru 
literature. Žena pesnika, ki ni dobil prestižne 
nagrade, se namreč brezkompromisno bori za 
to, da bi jo prihodnje leto dobil. Pri tem ne 
pozna ne strokovnih in ne moralnih ovir. Edini 
cilj je dobiti nagrado, se pojaviti na televiziji in 
vzbuditi nevoščljivost drugih.  

V predstavi nastopajo: Mojca Breznik, 
Bernarda Starašinič, Karmen Ambrožič, Eva 
Starašinič, Monika Mušič, Petra Roginič, 
Erika Popit, Boris Starašinič, Alojz Hudelja, 
Jože Skubic, Slavko Pavlakovič .
Režija: Helena Vukšinič

15 let 

Okteta 

Konda 

KD Orel, 

Semič

Sobota, 26. 

november 

2016

Gledališka skupina ZIK Črnomelj

Tone Partljič: Pesnikova žena prihaja (komedija)
Sobota, 

28. januar 2017

Oktet Konda
 aktivno deluje že 15 let pod okriljem KD Orel. Pobudnik in ustanovitelj Slavo 

Konda je k sodelovanju povabil še svoje tri brate: Jožeta, Tineta in Božidarja ter 
svoje prijatelje. Pozneje se je sestava okteta nekoliko spremenila. Bratom Konda in 

Francu Jakofčiču so se pridružili Bruno Konda ter  bratje Banovec: Martin, Gašper in 
Miha. Z novimi člani se ansambel ni le pomladil, ampak predvsem pridobil na kvaliteti, 

saj so prav vsi glasbeno izobraženi. 

Oktet nastopa ob najrazličnejših priložnostih:  srečanja pevskih zborov, dobrodelni in drugi 
koncerti, na raznih odprtjih razstav in občinskih prireditvah, najraje pa, kot sami pravijo, za 
dušo v izbrani družbi in ob kozarčku rujnega. Repertoar okteta je zelo raznolik in obsega 
tako slovenske narodne kot umetne pesmi z najrazličnejšo tematiko: domovinske, ljubezen-
ske, pivske, planinske. Oktet rad posega tudi po sakralnih delih slovenskih in tujih avtorjev 
ter po skladbah drugih narodnosti (ruske, dalmatinske itd.).

Člani Okteta Konda z veseljem in ponosom najavljajo plod skupnega druženja in ustvarjanja 
ter ljubezni do domače pesmi, svojo prvo zgoščenko z 12. izbranimi slovenskimi deli, ki bo 
predstavljena v okviru Belokranjskega abonmaja. 


