
 
 
 
Spoštovani abonenti, 
 
vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na velikem glasbenem dogodku, ki ga bomo priredili v petek, 18. marca, 
ob 20. uri v Kinu Šiška. Pripravili bomo pravi žur, na katerem se boste lahko družili s sošolci in igralci MGL ter 
zadeli kakšno zanimivo nagrado, zato pri blagajni MGL čim prej prevzemite brezplačno vstopnico! 
 

 

 
Kako bo potekalo srečanje? 
• Večer bo povezoval Gašper Tič, 
• slišali boste koncertno izvedbo mjuzikla Pomladno prebujenje – izvajalci koncertnega dela so: 

Iva Krajnc, Klemen Slakonja k. g., Jurij Drevenšek, Viktorija Bencik k. g., Ana Dolinar Horvat, Nika 
Rozman, Laura Zafred k. g., Matej Puc, Jaka Lah, Gregor Gruden, Domen Valič, Judita Zidar, Boris 
Ostan in glasbeniki iz znanih slovenskih bendov (Siddharta, Magnifico, Laibach): Miran Juvan, Robi Pikl, 
Janez Gabrič, Jani Hace, Barbara Žorž, Klemen Bračko in Jelena Ždrale, 

• po koncertnem delu sledi program, ki ga bodo popestrili vsi igralci in glasbeniki Pomladnega prebujenja ter 
drugi igralci MGL: Uroš Smolej, Jana Zupančič, Sebastian Cavazza, Tjaša Železnik, Jure Henigman, Jožica 
Avbelj in drugi, 

• med imetniki dijaških abonmajev bomo izžrebali nekaj abonentov, ki bodo prejeli bogate nagrade naših 
partnerjev: 
 Kompas (2 karti za izlet s Prince of Venice v Benetke),  
 Adria Airways (letalska vozovnica), 
 Dijaški abonma v MGL, 
 Mladinska knjiga (10 knjig),  
 Jezikovna šola Mint International House Ljubljana (priprava na izpit Cambridge + opravljanje izpita, 3x izpit 
Cambridge, 10 angleško-angleških slovarjev na CD-ROM-u), 

 Frizerstvo Stevo (3 modna striženja), 
• druženje na zaključni zabavi z DJ-jem v preddverju Kina Šiška do 24. ure. 
 
Imetniki vseh treh dijaških abonmajev (Dijaški 1, Dijaški 2 in Mladi) morajo s svojo abonentsko izkaznico 
prevzeti brezplačno vstopnico za dogodek v Kinu Šiška v tajništvu Gimnazije Vič v ponedeljek, 7. 3.,  
od 10.30 dalje (zamudniki pri blagajni MGL od 8. do 10. marca, do 18. ure). 
Na voljo še nekaj vstopnic, ki jih lahko kupite svojim prijateljem. 
 
Pridite in skupaj z nami pričakajte POMLADno prebujenje! 
 

Izdaja in prodaja vstopnic pri blagajni MGL v Gledališki pasaži med Čopovo in Nazorjevo ulico v Ljubljani  
vsak delavnik med 12. in 18. uro. 

INFO: 01 2510 852, blagajna@mgl.si, www.mgl.si, Facebook 

Brezplačno vstopnico pvevzemite v tajništvu gimnazije v ponedeljek, 7. 3. po 10.30.  

Petek, 18. marec, ob 20. uri 
Veliki glasbeni dogodek za mlade – srečanje dijakov oz. imetnikov abonmajev  
Dijaški 1, Dijaški 2 in Mladi  


