
ŽIVA KULTURA V DOMŽALAH 
 
V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale vsako leto pripravimo slovesnost ob kulturnem 
prazniku, ki pa je zaradi pandemije letos ne moremo izvesti v običajni obliki. 
 
Zato smo se potrudili in pripravili bogat program prireditev, od gledaliških predstav, filmov, 
razstav, delavnic in pogovorov – za stare in mlade. S svojimi prispevki bodo sodelovali tudi 
nekateri zunanji izvajalci iz naše občine, kar dokazuje, da je kultura na domžalskem tudi v 
težkih časih še kako živa. 
 
V času med četrtkom, 4. februarja in ponedeljkom, 8. februarja, vas čaka na spletnih in 
družabnih straneh Kulturnega doma, Občine Domžale in portala domžalec.si pestra izbira 
prireditev, ki dokazujejo, da je domžalska kultura še kako živa tudi v času, ko so naše 
dvorane, galerije in muzeji zaprti. 
 
Vemo, da je izkušnja kulturnega dogodka najlepša v družbi, v polni gledališki dvorani, med 
gledanjem napetega filma na velikem platnu ali pa med klepetom po odprtju zanimive 
razstave. Takšne izkušnje sedaj že nestrpno pogrešamo, predvsem pa pogrešamo tudi vas, 
draga publika. Prepričani smo, da bomo lahko kmalu skupaj uživali v lepoti kulturnih 
dogodkov – do takrat pa uživajte v našem prazničnem spletnem programu! 
 
ekipa Kulturnega doma Franca Bernika Domžale 
 
 
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE 
 
nedelja, 7. februar / od 9.00 do 20.00 
Maša Ogrizek, Tanja Komadina: LJUBO DOMA 
lutkovna predstava / Hiša otrok in umetnosti, Društvo kreativcev Tobiro / režija: Miha Arh / 
igra: Miha Arh / 30' / 4+ 
 
Namizna lutkovna predstava Ljubo doma je avtorski projekt Mihe Arha, ki je nastal po 
istoimenski knjižni predlogi pisateljice Maše Ogrizek in ilustratorke Tanje Komadina. 
Animatorju kot osnovno izrazno sredstvo služijo lesene kocke, ena prvih otroških igrač. Pred 
očmi gledalcev iz njih sestavi vilo, stolpnico, stopnice, avto, omaro, mizo … In na ta način 
domiselno združuje preprostost likovnega izraza in brezmejnost domišljije. 
 
 
 
ponedeljek, 8. februar / od 19.00 do 23.59 
Neda R. Bric: DR. PREŠEREN 
dokumentarna drama / Prešernovo gledališče Kranj / režija: Neda R. Bric / igrajo: Vesna 
Slapar, Darja Reichman, Vesna Pernarčič, Peter Musevski, Blaž Setnikar, Miha Rodman, 
Aljoša Ternovšek, Nataša Keser k. g./Lara Fortuna k. g. / Aleš Valič k.g. / 105' 
 
Dramsko pripoved sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz Prešernovega življenja. V 
hkratnosti časov, krajev in dogodkov, predstavljenih iz več zornih kotov se gradi pripoved 



pesnikovega življenja, ki se poskuša izmuzniti iz polja naših predsodkov. Protagonistke 
Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka, Ana Jelovšek in Julija Primic se 
vzpostavljajo glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo v drugačni luči kot ga danes 
vidi splošno mnenje. 
 
 
četrtek, 4. februar do ponedeljek, 8. februar 
POGOVOR Z NEDO R. BRIC 
pogovor / vodi Jure Matičič 
 
Neda R. Bric je s svojimi režijami že večkrat gostovala na našem odru, kot igralka pa še nikoli. 
Pogovarjali se bomo njem preteklem delu, o predstavi od Francetu Prešernu, za katero je 
tudi napisala besedilo, o tem kako se je kot igralka znašla v vlogi režiserke ... 
 
 
MESTNI KINO DOMŽALE 
 
petek, 5. februar od 20.00 do nedelje, 7. februar do 23.59 
BOG OBSTAJA, IME JI JE PETRUNIJA 
drama / Gospod postoi, imeto I’ e Petrunija / režija: Teona Strugar Mitevska / scenarij: 
Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragić / igrajo: Zorica Nuševa, Labina Mitevska, Stefan 
Vujišić, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski, Violeta Sapkovska / 2019, Makedonija, 
Belgija, Francija, Hrvaška, Slovenija / distribucija: Vertigo / 100’ 
 
Film o »normalni« dvaintridesetletnici v »nenormalnem« svetu: Petrunija je diplomirana 
zgodovinarka, ki je ne zanimajo ličila in oprijeta oblačila, za katera si njena mati želi, da bi jih 
nosila, in ki se ji spolno nadlegovanje na razgovoru za službo zdi nevzdržno, pa čeprav drugi 
v tem ne vidijo nič posebnega. Petrunija je v patriarhalni, globoko religiozni makedonski 
vasici subverzivni element sama po sebi. Ko pa se vplete v obred, rezerviran samo za moške, 
se stvari zaostrijo do skrajne meje. 
 
 
četrtek, 4. februar do ponedeljek, 8. februar 
POGOVOR S TEONO STRUGAR MITREVSKO 
pogovor / vodi Jure Matičič 
 
Teona Strugar Mitevska je ena od najbolj znanih filmskih ustvarjalk s področja bivše 
Jugoslavije. V svet filma je vstopila kot otroška igralka, se šolala v New Yorku in že s svojim 
prvim filmom požela velik uspeh. Pogovarjali se bomo o njenem zadnjem filmu, o njenem 
preteklem delu in o tem kako je biti filmar v teh težkih časih. 
 
 
petek, 5. februar / od 9.00 do 20.00 
POJDI Z MANO 
mladinski film / režija: Igor Šterk / scenarij: Igor Šterk, Dušan Čater / igrajo: Ivan Vastl, Mak 
Tepšić, Ronja Matijevec Jerman, Matija David Brodnik, Dare Valič, Ivanka Mežan, Lotos 
Vincenc Šparovec / distribucija: Fivia / 83’ / slovenščina, 9+ 



 
Zgodba o štirih trinajstletnikih, ki se v iskanju najboljše fotografije za šolski natečaj odpravijo 
iz sicer domačega, urbanega okolja v njim povsem tuj ruralni svet. Pot jih zanese v odročne 
hribe, kjer se na videz preprosto fotografiranje lepot spremeni v boj za golo preživetje. 
 
 
ponedeljek, 8. februar / od 9.00 do 20.00 
ZVERINICE IZ GOZDA HOKIPOKI 
animirani film / Dyrene i Hakkebakkeskogen / režija: Rasmus A. Sivertsen / scenarij: Karsten 
Fullu po knjižni predlogi Thorbjørna Egnerja / distribucija: Fivia / 75’ / sinhronizirano, 4+ 
 
Mišek Lenivšek nima nič, in hkrati vse. Ni mu do običajnega življenja, v katerem se veliko 
dela. Raje vandra po svetu s kitaro in pesmijo ter tisto, kar potrebuje, poišče pri prijateljih. 
Teh je v gozdu Hokipoki veliko, sem in tja pa jim ponagaja zviti in nekoliko črnogledi lisjak 
Zmikavt. 
 
 
GALERIJA DOMŽALE 
 
četrtek, 4. februar / 19.00 / virtualno odprtje razstave 
ČRTOMIR FRELIH: LISICE IN DRUGE ZVERINE 
virtualno odprtje razstave in pogovor s Črtomirjem Frelihom / pogovor bo vodil Jurij Smole / 
posnetek bo na voljo na naši internetni strani tudi po 8. februarju / razstava bo na ogled v 
Galeriji Domžale, odvisno od aktualnih koronskih ukrepov 
 
Mojstrski ciklus likovnih basni nam bo za letošnji mesec kulture in umetnosti predstavil slikar 
in grafik Črtomir Frelih. V tej predstavitvi želi Galerija Domžale – predvsem pa umetnik sam, 
vnesti v naš likovni vsakdan svežino, prepih, ritem in humor, ki se odvijajo tu med nami, tudi 
ko je kriza – ali pa prav zato… Iskrivi, prefrigani in jedki štosi naših vsakdanjih nesmislov, nam 
bodo lepšali čas z izborom del v virtualni galeriji, ko pa bomo lahko odprli vrata galerije, pa 
pridite na dozo dobre volje in smeha! 
 
 
 
SLAMNIKARSKI MUZEJ 
 
četrtek, 4. februar ob 10.00 / premiera kratkega filma  
Serija kratkih filmov o Slamnikarskem muzeju 

Premiera 1. epizode: PLETENJE KIT IZ SLAME 

 
V lastni produkciji pripravljamo video vsebine o zgodovini domžalskega slamnikarstva, 
našem muzeju kot prostoru ohranjanja ter predstavljanja slamnikarske dediščine in o ljudeh, 
ki smo povezani s to dediščino. Vabimo vas na ogled prve epizode, v kateri bo predstavljeno 
pletenje kit iz slame in vse, kar je povezano s to že skoraj pozabljeno domačo obrtjo. 
 
 
sobota, 13. februar ob 17.30 / omejeno število mest, obvezna prijava 



PLETEMO KITE IZ SLAME DOMA 

spletna delavnica / 45'/ brezplačno / material za delavnico boste prejeli po pošti  / delavnico 
vodi Roman Kos / obvezne prijave do 6.2. na e-naslov: slamnikarski.muzej@kd-domzale.si 
 
Predstavitev nekdanje obrti, priprava slame za pletenje in prikaz postopka pletenja kite iz 
petih slamic. 
 
 
 
KNJIŽNICA DOMŽALE 
 
četrtek, 4. februar / 18.00 
Pomenkovanja s Pižamo: ROK TERKAJ – TRKAJ 
posnetek pogovora bo na voljo do 8. februarja 
 
Rok Terkaj oziroma Trkaj, kot je znan na glasbeni sceni, je z dr. Igorjem Saksido izdal zbirko 
otroških pesmi Repki. Zanjo je spisal in odrepal svoje obdelave pesmic, ob katerih so 
odraščale cele generacije, od Hude mravljice do Župančičevega Pisma. Kako začne reper 
pisati otroške komade? 
 
 

*** 
 
Vse prireditve bodo na voljo na internetnih straneh Kulturnega doma Franca Bernika 
Domžale, Občine Domžale ter portala Domžalec ter njihovih spletnih omrežjih.  
 
Vse vsebine so brezplačne, omogočajo pa jih Občina Domžale, Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale, Mestni kino Domžale in ostali sodelujoči. 
 
www.kd-domzale.si 
www.domzale.si 
www.domzalec.si 
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