
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Humorista Danica Cvetko in Tonček Žumbar. 

Kulturno  društvo Simon Gregorčič 

Velika Nedelja 
ter humorista  

Danica Cvetko in  
Tonček Žumbar 

VABIJO NA NOVO GLASBENO 

K O M E D I J O 

POLJUB  za  SLOVO 
Avtor besedila: Tonček Žumbar 

IPAVČEV  KULTURNI  CENTER   ŠENTJUR 
NEDELJA, 16. februar 2020, ob 1600 

 

Predprodaja vstopnic – CENA 10 €  

 KNJIŽNICA Šentjur: ponedeljek, sreda, petek: 9.00 - 18.30, torek, četrtek: 7.00 - 15.00 
in  sobota: od 7.00 do 12.00; rezervacije in inf. na tel. (03) 746 37 46 ali 
info@ikcsentjur.si 

 Petrol, OMV, Kioski Delo Prodaja, Trafika 3DVA, TIC ali www.mojekarte.si  

 na dan predstave od 15. ure naprej v avli kulturnega centra 

Spoštovani,  
znana humorista Tonček Žumbar in Danica Cvetko, ki sta vas novembra lani nasmejala s 
komedijo Ni lahko biti ženska, prihajata tokrat s številčno, več kot 20 člansko ekipo KD 
Simon Gregorčič iz Velike Nedelje in novo glasbeno komedijo Poljub za slovo.  Zgodba je 
izjemno zabavna, hkrati pa čustvena in v srce segajoča in je več kot primerna za ogled. 
Poleg vsebine vas bo navdušilo tudi sedem v živo zapetih pesmi igralcev in igralk.  

Kratka vsebina: Dogajanje je postavljeno v idilo majhne podeželske vasice, ki nosi ime 
Sončna vas. Življenje tu še zmeraj teče počasi. Ljudje so preprosti, sproščeni in zabavni. 
Prirejajo vaške prireditve in se nasploh veliko družijo, smejejo in zabavajo. Osrednji junak je 
mladi kmet Dani, ki ga vaška dekleta obožujejo, vendar Dani čaka na ljubezen svojega 
življenja. Ta nekega dne v podobi lepe komaj 17 letne Helene res pride. Helena je mlada 
pevka iz večjega mesta, ki je s starši v vas prišla na kratek delovni obisk. Helena in Dani se v 
hipu zaljubita in začne se zgodba iskrene in čiste ljubezni. Splet okoliščin pa njuni življenji 
odpelje po različnih poteh. Dani ostane v Sončni vasi, Helena se s starši preseli v tujino.  Po 
petih letih ju slučajni dogodek spet zbliža. Bosta tokrat ostala skupaj?  

Odgovor je v simpatični zgodbi, ki je srčna, poučna in predvsem zabavna. Ob prijetni 
glasbi in duhovitih dialogih boste uživali. Ob presenetljivem razpletu pa se vam bo morda 
utrnila tudi kakšna solza presenečenja. Nastopa preko 20 igralcev, ki Vam bodo pričarali 
nepozabno doživetje.  

Komedija Poljub za slovo je bila prvič uprizorjena decembra lani v Športni dvorani Velika Nedelja. Pet 
predstav si je takrat ogledalo kar 2500 gledalcev od blizu in daleč. Zdaj jo ponujamo tudi Vam. 

Smeh je zdravilo.    Pridite!    Zdravila bo v izobilju.   In to le za  10 €. 
PRIJAZNO  VABLJENI! 

Informacije o predstavi: 041 482 130 (Tonček) – dolžina predstave je 90 minut. 
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