Novičke iz Uniona
četrtek, 2. april 2009 ob 20. uri v Kavarni Union
UJETI TRENUTKI v sodelovanju z društvom Shappa
Svet je lep! Kolaž zadnjih dogodivščin s potovanj Roka Kofola.
Vstop prost
sobota, 4. april 2009 ob 19.30 uri v Kavarni Union
PRIZMA OPTIMIZMA
PRIZMA OPTIMIZMA priljubljena radijska oddaja, ki jo odslej vodi Manca Košir iz kavarne Union v
živo, bo gostila predsednika države dr. Danila Türka, s katerim se bo Manca pogovarjala o življenju
njegovem osebnem in našem skupnem v Sloveniji. Imejmo pogum za optimizem, bo njeno vodilo.
Program bo glasbeno obogatila izvrstna violinistka Anja Bukovec. Oddaja bo šla v eter prvega
programa Radia Slovenije ob 20. uri, zato vas vabimo, da do 19.30 ure zasedete svoje mesto v kavarni.
Vstop prost
ponedeljek, 5. april 2009 ob 18. uri v Modrem salonu
ŠTUDENT PROFESOR V UNIONU (v sodelovanju z Glasbeno mladino Ljubljansko)
Mateja Ratajc, Luka Dukarič, Nejc Mikolič, Ivana Talevska, Urška Demšar, Ina Lorbek, Urša Logar,
Lucija Bernardić, Marija Andreaš, Nastja Štefanić, viole
Branimir Vulić, kontrabas
prof. Franc Avsenek, prof. Mile Kosi, prof. Aleksandar Milošev, viole.
Vstop prost
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sreda, 8. april 2009 ob 20. uri v Kavarni Union
MISTERIJ VELIKA NOČ
Velika noč je misterij, ki je še dandanes dokaj nepojasnjen in ljudem povsem nerazumljiv. Predavatelj,
pesnik Vladislav Stres vam bo v s pomočjo slik na multimedijski način predstavil izjemna sporočila
Velike noči kot so razvidna iz umetnin umetnikov in njegove intuicije. Sama latinska beseda ministerium
pove, da si bomo ogledali nekatere skrivnosti, ki javnosti niso poznane.
Vstop prost
četrtek, 9. april 2009 ob 19. uri v Kavarni Union
DOBER večer z Manco Košir vsak 2. četrtek v mesecu
Po šoli za moške pogovor o ženskah. O tem, kdo smo ženske izza stereotipov o ženskah in ženskosti,
celovita, polna, divja in nežna, močna in krhka bitja, doma ZDAJ in TUKAJ v telesu z dušo, ki žari. Pri
kom se navdihuje sodobna ženska, na katere arhetipe in mite se naslanja, kdo so njene boginje? Kaj
izražamo, ko pojemo, plešemo, pišemo in ljubimo? O tem s pisateljico Meo Valens, ki je pravkar izdala
roman Milost, in z Romano Ercegovič, ki v svojih obrednih predstavah raziskuje globino ženske duše.
Z glasbo bo večer barval kitarist Matjaž Stošić.
Vstop prost
petek, 10. april 2009 ob 20. uri v Kavarni Union
Patty Diphusa, izpovedi porno dive po motivih istoimenskih zgodb Pedra Almodovarja
igrajo: Boštjan Gombač, Žiga Golob, Sergej Randjelović
Patty Diphusa, izpovedi porno dive je kabaret, nastal je iz niza zgodb Pedra Almodovarja ki so v
osemdesetih izhajale v madridskem časopisu La Luna. To so zgodbe z roba urbanega življenja, so drzne
in poveličujejo vse kar je človeško: seks, nasilje, ljubezen, romantika, želje. Patty beži od samote in sebe
same ter to dela z veliko humorja in zdravega razuma. Njena pripovedovanja imajo amoralni in hkrati
bister ton. Ona je vulgarno in skrajno nežno preprosto dekle.
Produkcija: FAMILIJA, koprodukcija: MGL.
Cena vstopnice: 15 EUR
sreda, 15. april 2009 ob 19.30 uri v Kavarni Union
MORFEMovi utrinki z Nino Kokelj
Priljubljena glasbenica Romana Krajnčan, njen soprog Lojze Krajnčan ter prikupen otroški pevski
zborček bodo ta večer - z besedo in glasbo, z izbranimi pesmimi in ilustracijami slikanice založbe
Morfem - Šola za klovne - na svoj način “spregovorili” o edinstvenosti, izjemnem pomenu in lepoti
ustvarjanja za najmlajše. Pesmi priznanih slovenskih ustvarjalcev (Tone Pavček, Andrej Rozman Roza,
Zvezdana Majhen, Janez Hvale...) je za otroške glasove notografiral Lojze Krajnčan. Zajček Zlatko,
mišek Mokedaj, gozdni čuvaj medved,... pa nepogrešljivi klovni...- ko še odrasli za nekaj hipov
postanemo otroci.
Vstop prost
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petek, 17. april 2009 ob 20. uri v Kavarni Union
CABAres, CABArei, Zijah A.Sokolović
Avtorski projekt sijajnega mojstra kabareja. Življenjska komedija, kot jo je poimenoval sam avtor,
bo razveseljevala ljubitelje dobre in »sočne komedije«.
Cena vstopnice: 15 EUR
nedelja, 19. april 2009 ob 18. uri v Modrem salonu
GLASBENE NEDELJE S PROF. LORENZEM
Kitarski duo JANEZ GOLOB - NEJC KUHAR
Študenta ljubljanske glasbene akademije in Univerze za glasbo na Dunaju že vrsto let sestavljata
imeniten duo. Muzicirata na pamet in dokazujeta svojo visoko vrednost na številnih koncertih in
tekmovanjih.
Vstop prost
sreda, 22. april 2009 ob 19.30 uri v Kavarni Union
MORFEMovi utrinki z Nino Kokelj: Mar nam je
Helena Koncut Kraljič, direktorica založbe Morfem in voditeljica večera Nina Kokelj bosta tokrat gostili
nominirance in (vse do predaje plakete - simbola nagrade v vrednosti 1.ooo evrov - nerazkrite)
nagrajence natečaja založbe za najboljšo ekološko slikanico. Na odru se jima bodo pridružili
predstavniki podjetij - Snaga in Slopak ter predstavnik Občine Brezovica - le ti so v natečaju prepoznali
in podprli ekološko osveščenost in naravnanost založbe, njeno nevsiljivo opozarjanje na našo
odgovornost do planeta. Skupaj bomo prisluhnili sporočilom Morfemovovih slikanic z ekološko
vsebino (Cigančica Kuku in Srebrna riba, Ples v zabojniku, Listkova življenja...), besedam članov žirije
ter čistosti glasbe - harfe.
Vstop prost
petek, 24. april 2009 ob 20. uri v Kavarni Union
Patty Diphusa, izpovedi porno dive po motivih istoimenskih zgodb Pedra Almodovarja.
Produkcija: FAMILIJA, koprodukcija: MGL.
Cena vstopnice: 15 EUR
torek, 28. april 2009 ob 19.30 uri v Unionski dvorani
Pomladni gala koncert Pihalnega orkestra Logatec s solisti
Pihalni orkester Logatec je prvič uradno nastopil na gasilski veselici maja 1913 kot tedanja Godba na
pihala Logatec. Od tedaj so bili logaški godbeniki prisotni na vseh pomembnejših dogodkih v domačem
kraju in zunaj njega. Na svojih nastope na državnih tekmovanjih je orkester redno posegal po zlatih in
srebrnih plaketah, med drugim imajo v svoji zbirki tudi srebrno in dve zlati plaketi v najzahtevnejši,
koncertni skupini, uspešni pa so tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Pihalnemu orkestru se bodo v Unionski dvorani pridružili tudi: solist Bogdan Topič na klavirju, solist
Vid Pupis na klarinetu in Otroški pevski zbor Sv. Nikolaja Logatec
Orkester vodi dirigent Marjan Grdadolnik.
Cena vstopnice: 10 EUR
četrtek, 30. april ob 20. uri v Kavarni Union
GLASBA JE LJUBEZEN: Pushluschtae
Pushluschtae [puſlū:ſtε] so fantovska skupina, sestavljena iz nadarjenih in simpatičnih ljubiteljev glasbe.
Ljubezen do glasbe in do drugačnega jih je pripeljala do, za slovenske razmere, še redkega koncepta
petja: klasično tradicionalno slovensko a cappella formo "moškega okteta" so namreč nadgradili z
zabavnim, »pop-rock-jazz« repertoarjem in ji dali nove razsežnosti s svojo mladostjo, svežino in
simpatičnostjo. Fantje imajo za seboj že veliko uspešnih koncertov, publika jih je vedno sprejela z
navdušenjem.
Pushluschtae vas bodo zagotovo prevzeli in vam polepšali večer z domačimi in tujimi uspešnicami, ki jih
boste slišali v za njih značilni interpretaciji. Pričakujete lahko lep večer, ki ga bodo krojili poznani
napevi, odlični vokali in res prijetno vzdušje.
Recimo, da jih lahko imenujemo: Pushluschtae niso oktet, ne vokalna skupina, ampak vokalni osmerec
brez “krčmarja”!
Cena vstopnice: 10 EUR
Dragi obiskovalci!
V kolikor želite Novičke iz Uniona prejemati elektronsko nam prosim pošljite sporočilo na naslov: enovice@gh-union.si. Hvala!
Blagajna je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure
in eno uro pred predstavo ter na prodajnih mestih EVENTIM.
Grand hotel Union d.d., Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 308 1763, fax: 01 308 1908, E - mail: hotel.union@gh-union.si, www.gh-union.si
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