
KOMEDIJE, KJER LAHKO KUPITE VSTOPNICE, ALI JIH ODIGRAMO EKSKLUZIVNO ZA VAS:

- VROČICA, najbolj vroča in zaželena glasbena komedija ta hip Nino Ivanič, Ireno Yebuah Tiran in Špelo Grošelj.   V navihani 
komediji se boste zabavali ob njihovih ženskih pogovorih, se smejali, uživali ob seksi glasbi legendarnih in aktualnih pop 
uspešnic, ki občinstvo vedno katapultirajo s sedežev, prepevali od začetka do konca in lahko tudi zaplesali.

- BOEING BOEING situacijska komedija, ki je prišl v Gueinnessevo knjigo rekordov kot največkrat odigrana komedija z ekipo 
mladih, izjemnih igralcev Gorka Berden, Jan Bučar, Lea Cok, Gregor Podričnik, Inti Šraj in Vesno Slapar. Poletite nazaj v sladka, 
svobodno misleča 60-ta in neonesnaženo ozračje najbolj sočne situacijske komedije, polne zmešnjav in zamenjanih identitet  
– zagotavljamo vam, da se boste smejali naglas!

- VEČNO SAMSKA, avtorska komedija igralke Tine Gorenjak in radijske voditeljice Tanje Kocman, v kateri s plesno-igralskimi 
vložki nastopa tudi Arnej Ivkovič, ki je 2019 s Tanjo Žagar zmagal v šovu Zvezde plešejo. Komedijo je režirala Tijana Zinajić.

- AVDICIJA, ekipa 1, hit komedija, pri kateri je pod besedilo in režijo podpisan eden najbolj zaželenih ustvarjalcev zadnjega 
desetletja v Sloveniji, Jurij Zrnec. Skupaj z najbolj priljubljenimi komedijanti in tv zvezdniki v Sloveniji je ustvaril presežek 
v komediji. Nastopajo: Alojz Svete/Dario Varga v vlogi profesorja na igralski akademiji ter kandidati:  Mario Ćulibrk, Jernej 
Kogovšek, Dejan Krupić , Aleksandar Rajaković in Nik Škrlec.

Opomba: AVDICIJA, ekipa 1 in AVDICIJA, ekipa 2 sta dve različni predstavi, z različnimi liki in priporočamo ogled obeh.

- AVDICIJA, ekipa 2, hit komedija, pri kateri je pod besedilo in režijo podpisan eden najbolj zaželenih ustvarjalcev zadnjega 
desetletja v Sloveniji, Jurij Zrnec. Skupaj z najbolj priljubljenimi komedijanti in tv zvezdniki v Sloveniji je ustvaril presežek v 
komediji. Nastopajo: Alojz Svete/Dario Varga v vlogi profesorja na igralski akademiji ter kandidati: Miha Brajnik, Mario Ćulibrk, 
Jernej Kogovšek, Damir Leventić  in Nik Škrlec.

- KRIZA SREDNJIH LET, komedija v izvedbi ljubljenca občinstva in avtorja predstave Ranka Babića, ki je nadaljevanje 
predstave-rekorderke Moška copata.

- EROTIKA po Emeršiču, monokomedija velikana slovenske komedije Bojana Emeršiča, ki v komediji parom razkrije, kako 
spremeniti življenje v dvoje NA BOLJE, pod tekst se je kot soavtor podpisal Jure Karas.

- ŽENSKA: ljubezni, izgube, obleke je 50-ta ‘special’ produkcija Špas teatra, kolekcija zgodb izjemnih žensk – življenjska in z 
duhovito noto. Igrajo izjemne: Nataša Barbara Gračner, Desa Muck, Mojca Funkl, Vesna Pernarčič in Saša Pavlin Stošić, v režiji 
Tijane Zinajić.

DOGODKI, KI SO IZVEDENI OB HRANI IN PIJAČI (različne lokacije)

a) MURDER MYSTERY VEČERJA

Ste že naveličani klasičnih večerij, kjer se nič ali le malo zgodi?
Nikar ne iščite več – Murder Mystery večerje ne boste nikoli pozabili!

-MURDER MYSTERY VEČERJA – KVANTUM BREZČUTJA  je ‘Bondovsko’ obarvana interaktivna  večerja, kjer udeleženci 
večerje med večerjo odkrivate storilca zločina, ki se bo ta večer zgodil v vaši sredini. Med udeležence večerje, občinstvo, se 
bodo pomešali tajni agenti ter člani zločinske organizacije. Ste pripravljeni na akcijo?

-MURDER MYSTERY VEČERJA -  UMOR V GRANDU Novoletn zabava v stilu ameriške mafije (Al Capone) je primerna za 
manjše do srednje velike skupine. Ta različica zahteva več sodelovanja strani udeležencev, saj gre tu v osnovi za igranje vlog. 
Vlogo osumljencev prevzame šest udeležencev večerje (tri moške in tri ženske vloge), ki jih boste izbrali med udeleženci - tiste 
najbolj nadobudne, ki z veseljem stopijo v ospredje in se pri tem zabavajo.

b) KOMEDIJA IN GLASBA V ŽIVO

- MALA TERASA, koncertna komedija, ki poveže gledališko igro in glasbeni koncert. Gledališki del, v katerem igrata igralka 
Gorka Berden in igralec/režiser Jaša Jamnik je avtorsko delo Kamenka Kesarja, priljubljenega pisca humornih knjig in 
nedeljskega bloga, glasbeni del pa je prevzela izjemna vokalistka Eva Boto z bandom.

PREDSTAVLJAMO VAM
TOP 11 DOGODKOV
KOMEDIJE, MURDER MYSTERY VEČERI
IN KOMEDIJO Z GLASBO V ŽIVO!

naprej



Za podjetja smo pripravili cenovno ugodne pakete, količinske popuste in druge 
ugodnosti. Za ponudbo nam pišite na marketing@spasteater.com ali
vstopnice@spasteater.com

LOKACIJE

PREDNOSTI OGLEDA PREDSTAV V KULTURNEM DOMU MENGEŠ

Priporočamo ogled v Kulturnem domu Mengeš, eni od največjih dvoran v Sloveniji, matični dvorani Špas teatra, ki omogoča 
zadostno število sedežev in varnostno razdaljo med obiskovalci. 
 
Mengeš je pozicioniran v centralni Sloveniji, kar pomeni, da imajo vaši poslovni partnerji iz kateregakoli kraja v Sloveniji največ 
dobro uro vožnje in ne zgubljajo časa v gostem mestnem prometu
- Brezplačen parkirni prostor tik poleg Kulturnega doma
- Dvorana prejme do 450 vabljenih
- Možnost predstavitve vašega podjetja
- Možnost pogostitve pred in/ali po predstavi  
- Organizacija cateringa po vaših željah
- Zabava z živo glasbo ali DJ-jem po predstavi
 
V Kulturnem domu Mengeš vam nudimo odkup IZVEN vstopnic ali izvedbo ZAKLJUČENE predstave.
 

PREDNOSTI PREDSTAVE ZA ZAKLJUČENO SKUPINO

EKSKLUZIVNO vam za vaše vabljene na izbrani lokaciji in izbranem terminu odigramo katerokoli uspešnico iz našega 
programa. Prednosti je več:

- ogled predstave z zaključeno skupino je vedno nekaj posebnega – vzdušje je sproščeno in prijetno.
- cenejši odkup glede na ceno vstopnic – do 25%.
- ustvarjalci lahko osebno nagovorijo skupino, kar je ekskluzivna dodatna pozornost za goste 
- na tovrstni uprizoritvi so možne dogovorjene dodatne promocijske aktivnosti (panoji pred dvorano, nagovor občinstva s  
strani organizatorja pred predstavo, ipd.).
 
 

NAKUP IZVEN VSTOPNIC JE MOŽEN ZA PREDSTAVE V:

Mengeš, Ljubljana Ruska Dača in Hotel Slon, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Nova Gorica, Zagorje, Sežana, Tržič, 
Ajdovščina, Celje, Kočevje, Žalec, Krško.

Priporočamo vam, da se nam oglasite čim prej in rezervirate: 
- vašo predstavo in doživetje na marketing@spasteater.com | 040 33 33 39
- zakup večjega števila vstopnic na vstopnice@spasteater.com | 041 33 33 39 

Patricija Mali

Dobrodošli v našem gledališču že 25 let! Ker... ŠPAS JE ZAKON!
#spaspraznuje25let     #spasjezakon


