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Kako je 2015. godina slavljenička za GKP jer obilježavamo 20 godina 
od svečanog otvorenja (10. 3. 1995.) i 300 godina od prve odigrane 
predstave u Požeštini (27. 8. 1715.), odlučili smo pojačati 
vlastitu produkciju, ne samo kako bi dostojno obilježili obljetnice 
kazališta koje u Požegi djeluje već tri stoljeća, nego kako bi ostvarili 
strateške ciljeve – zadržati stalnost novih produkcija i
profesionalnosti.   
Sukladno tome plan je postaviti tri profesionalne predstave za odrasle 
i mlade: 
 

1. Damir Mađari
 

2. Josip Kozarac: 
kulture RH) – premijera u lipnju

 

3. Ingmar Vilkvist: 
 

jednu dječju profesionalnu produkciju: 
 

4. Narodna priča: 
kulture RH) – premijera u rujnu
 

 
te jednu dječju predstavu požeškog amaterskog ansambla: 
 

5. Blagdanska predstava
 

 

Sveukupno je planiramo pet
važno napomenuti kako u vlastitim produkcijama spajamo 
profesionalce i amatere, Požežane i goste
dobro prihvaćenim predstavama 
gostovanjima. Jedan od s
amaterski ansambl. 
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1. PREMIJERNE PREDSTAVE 

Kako je 2015. godina slavljenička za GKP jer obilježavamo 20 godina 
od svečanog otvorenja (10. 3. 1995.) i 300 godina od prve odigrane 

Požeštini (27. 8. 1715.), odlučili smo pojačati 
vlastitu produkciju, ne samo kako bi dostojno obilježili obljetnice 
kazališta koje u Požegi djeluje već tri stoljeća, nego kako bi ostvarili 

zadržati stalnost novih produkcija i povećati razinu 

Sukladno tome plan je postaviti tri profesionalne predstave za odrasle 

Damir Mađarić: Glumice u zagrljaju – premijera u ožujku

Josip Kozarac: Tuna Bunjavilo (projekt prijavljen Ministarstvu 

premijera u lipnju 

Ingmar Vilkvist: Helverova noć – premijera u studenome

jednu dječju profesionalnu produkciju:  

arodna priča: Pjetlićeva vreća (projekt prijavljen Ministarstvu 

premijera u rujnu 

predstavu požeškog amaterskog ansambla: 

lagdanska predstava – premijera u prosincu 

Sveukupno je planiramo pet (5) premijernih naslova.
važno napomenuti kako u vlastitim produkcijama spajamo 
profesionalce i amatere, Požežane i goste što je rezultiralo odličnim 

predstavama kod domaće publike, ali i u 
Jedan od strateških ciljeva je i okupiti te osnažiti 

  

Kako je 2015. godina slavljenička za GKP jer obilježavamo 20 godina 
od svečanog otvorenja (10. 3. 1995.) i 300 godina od prve odigrane 

Požeštini (27. 8. 1715.), odlučili smo pojačati i osnažiti 
vlastitu produkciju, ne samo kako bi dostojno obilježili obljetnice 
kazališta koje u Požegi djeluje već tri stoljeća, nego kako bi ostvarili 

povećati razinu 

Sukladno tome plan je postaviti tri profesionalne predstave za odrasle 

premijera u ožujku 

(projekt prijavljen Ministarstvu 

premijera u studenome 

(projekt prijavljen Ministarstvu 

predstavu požeškog amaterskog ansambla:  

premijernih naslova. Također je 
važno napomenuti kako u vlastitim produkcijama spajamo 

rezultiralo odličnim i 
kod domaće publike, ali i u 

osnažiti 



 

2. POKAZNE PREDSTAVE UČILIŠTA
 

Učilište pri Gradskom kazalištu djeluje već dugi niz 
okuplja niz generacija iz kojih barem jedno ime završi na Akademiji 
dramskih umjetnosti. Prvenstveni cilj je privlačenje i odgajanje
kazališne publike. 
 
Srednjoškolska kazališna družina (SKAD)
pokaznu predstavu pod vodi
 
Mala škola kazališta (MŠK)
voditeljstvom Slavice Jelić.

 
 

 
Uz premijerne naslove koji nas očekuju u 2015. godini igrat će
odnosno reprizirati predstave koje su nastale
produkcije - od toga dvije profesionalne
mjesto pronašle na repertoaru Kazališta
 

1. Ephraim Kishon: 
 

2. Ulrich Hub: Kod arke u 
 

3. Braća Grimm: Postolar i vilenjaci
 

 

 

 
Po sezoni je planirano 8 
je 8 gostujućih predstava, iako ta brojka može varirati ovisno o 
interesu publike. 
 
 

 
Planirana su dva nova festivala koja se kao takva prvi puta 
organiziraju u našem kazalištu i g
djelatnosti kazališta, privlačenja i odgajanja publike i odražavanja 
kulture života, kazališnog života
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POKAZNE PREDSTAVE UČILIŠTA 

Učilište pri Gradskom kazalištu djeluje već dugi niz godina i kao takvo 
okuplja niz generacija iz kojih barem jedno ime završi na Akademiji 
dramskih umjetnosti. Prvenstveni cilj je privlačenje i odgajanje

Srednjoškolska kazališna družina (SKAD) postavit će jednu 
pod voditeljstvom Tomislava Čmelara.

Mala škola kazališta (MŠK) postavit će dvije pokazne predstave
voditeljstvom Slavice Jelić. 

3. REPRIZNE PREDSTAVE 

Uz premijerne naslove koji nas očekuju u 2015. godini igrat će
reprizirati predstave koje su nastale u 2014. godini 

od toga dvije profesionalne i jedna amaterska)
repertoaru Kazališta: 

Ephraim Kishon: Vjenčani list – predstava za mlade i odrasle

Kod arke u osam – predstava za cijelu obitelj

Postolar i vilenjaci – predstava za djecu

4. GOSTUJUĆE PREDSTAVE 

Po sezoni je planirano 8 - 10 gostujućih predstava. Na godišnjoj bazi to 
je 8 gostujućih predstava, iako ta brojka može varirati ovisno o 

5. FESTIVALI 

Planirana su dva nova festivala koja se kao takva prvi puta 
ganiziraju u našem kazalištu i gradu, a sve s ciljem jačanja 

djelatnosti kazališta, privlačenja i odgajanja publike i odražavanja 
kulture života, kazališnog života u gradu, županiji i jačanje Gradskog 

  

godina i kao takvo 
okuplja niz generacija iz kojih barem jedno ime završi na Akademiji 
dramskih umjetnosti. Prvenstveni cilj je privlačenje i odgajanje 

postavit će jednu 
teljstvom Tomislava Čmelara. 

postavit će dvije pokazne predstave pod 

Uz premijerne naslove koji nas očekuju u 2015. godini igrat ćemo, 
2014. godini (tri 

i jedna amaterska) i svoje 

predstava za mlade i odrasle 

predstava za cijelu obitelj 

predstava za djecu 

10 gostujućih predstava. Na godišnjoj bazi to 
je 8 gostujućih predstava, iako ta brojka može varirati ovisno o 

Planirana su dva nova festivala koja se kao takva prvi puta 
radu, a sve s ciljem jačanja 

djelatnosti kazališta, privlačenja i odgajanja publike i odražavanja 
i jačanje Gradskog 



 

kazališta Požega u regiji. 
kulture RH. 
 

KaFe
2015. g.  
 
 

• 1.požeški kazališni festival u trajanju od sedam dana koji bi se 

održavao u sklopu  projekta Ljeto u kazalištu. Festival se kao 

takav prvi put organizira u Požegi i okolici, a veliki povod je 20. 

obljetnica svečanog otvorenja Gradskog kazališta u Požegi i 

godina od prve predstave odigrane u Požeštini. Cilj je 

privlačenje i odgajanje publike, regionalna prepoznatljivost i 

održivost kazališta. U sedam dana odigralo bi se sedam 

predstava za odrasle i dvije za djecu. Predstave bi se odigravale 

u dvorištu kazališta, a u slučaju kiše u kazališnoj dvorani. Ulaz 

na predstave bio bi besplatan ili simboličnog iznosa jer nam je 

jedan od strateških ciljeva vratiti ljude u kazalište. Predviđeni 

termin održavanja festivala: 6. 

 

 

KaZlaDo
susreti školskih dramskih skupina Po
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regiji.  Oba projekta su prijavljena Ministarstvu 

KaFe1. požeški kazališni festival. srpanj 

1.požeški kazališni festival u trajanju od sedam dana koji bi se 

održavao u sklopu  projekta Ljeto u kazalištu. Festival se kao 

takav prvi put organizira u Požegi i okolici, a veliki povod je 20. 

obljetnica svečanog otvorenja Gradskog kazališta u Požegi i 

godina od prve predstave odigrane u Požeštini. Cilj je 

privlačenje i odgajanje publike, regionalna prepoznatljivost i 

održivost kazališta. U sedam dana odigralo bi se sedam 

predstava za odrasle i dvije za djecu. Predstave bi se odigravale 

zališta, a u slučaju kiše u kazališnoj dvorani. Ulaz 

na predstave bio bi besplatan ili simboličnog iznosa jer nam je 

jedan od strateških ciljeva vratiti ljude u kazalište. Predviđeni 

termin održavanja festivala: 6. – 12. srpnja 2015. godine.

KaZlaDo
susreti školskih dramskih skupina Požeško-slavonske županije travanj 2015. g.

  

Oba projekta su prijavljena Ministarstvu 

kazališni festival. srpanj 

1.požeški kazališni festival u trajanju od sedam dana koji bi se 

održavao u sklopu  projekta Ljeto u kazalištu. Festival se kao 

takav prvi put organizira u Požegi i okolici, a veliki povod je 20. 

obljetnica svečanog otvorenja Gradskog kazališta u Požegi i 300 

godina od prve predstave odigrane u Požeštini. Cilj je 

privlačenje i odgajanje publike, regionalna prepoznatljivost i 

održivost kazališta. U sedam dana odigralo bi se sedam 

predstava za odrasle i dvije za djecu. Predstave bi se odigravale 

zališta, a u slučaju kiše u kazališnoj dvorani. Ulaz 

na predstave bio bi besplatan ili simboličnog iznosa jer nam je 

jedan od strateških ciljeva vratiti ljude u kazalište. Predviđeni 

12. srpnja 2015. godine. 

KaZlaDo 1. kazališni 

upanije travanj 2015. g. 



 

•   Ideja nam je da ovom kazališnom manifestacijom okupimo 

sve školske dramske skupine Požeško

bi svoje pokazne predstave izvele u kazalištu, na kazališnim 

daskama, jedni pred drugima, ali i pred stručnim žirijem koji bi 

ocijenio njihov

predstave i igrokaze izvede najčešće jedanput, a u njihovo 

nastajanje ulože velik trud, svoje slobodno vrijeme te ljubav 

prema glumi i kazalištu uopće. U sklopu toga organizirali bi 

okrugle stolove s poznatim redatel

nastavnike s dramskim pedagozima, druženje s glumcima, a 

sve s ciljem odgajanja publike i poticanja razvoja kazališne 

djelatnosti. Smatramo kako je takav projekt dobrodošao zbog 

kazališne tradicije Zlatne Doline koja postoji već 

zbog čega smo i ovu manifestaciju nazvali KaZlaDo 

Zlatna Dolina. Predviđeni termin održavanja manifestacije: 20. 

– 25. travnja 2015. godine. 

 

 

 
 

Kazališne novine – kao sažetak rada izdaju se na kraju sezone kao 
kruna programa i svih događanja u kazalištu, tzv. 
sezonu.  
 
 
 
TEATRALIA – teatar i sve ostalo
organizirala 2014. godine kao obilježavanje zadnjeg dana sezone i
predstavljanje novog broja Kazališnih novina
posvetimo jednom dijelu sezone koju ispraćamo i spuštamo zastore. 
Planirana je i u 2015. godini, ali i u svakoj sljedećoj kao svojevrsna 
tradicija. 
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Ideja nam je da ovom kazališnom manifestacijom okupimo 

sve školske dramske skupine Požeško-slavonske županije kako 

bi svoje pokazne predstave izvele u kazalištu, na kazališnim 

daskama, jedni pred drugima, ali i pred stručnim žirijem koji bi 

ocijenio njihove izvedbe jer većina njih svoje pokazne 

predstave i igrokaze izvede najčešće jedanput, a u njihovo 

nastajanje ulože velik trud, svoje slobodno vrijeme te ljubav 

prema glumi i kazalištu uopće. U sklopu toga organizirali bi 

okrugle stolove s poznatim redateljima, radionice za djecu i 

nastavnike s dramskim pedagozima, druženje s glumcima, a 

sve s ciljem odgajanja publike i poticanja razvoja kazališne 

djelatnosti. Smatramo kako je takav projekt dobrodošao zbog 

kazališne tradicije Zlatne Doline koja postoji već 

zbog čega smo i ovu manifestaciju nazvali KaZlaDo 

Zlatna Dolina. Predviđeni termin održavanja manifestacije: 20. 

25. travnja 2015. godine.  

6. KRAJ SEZONE 30. lipanj 

kao sažetak rada izdaju se na kraju sezone kao 
kruna programa i svih događanja u kazalištu, tzv. osvrt na prethodnu 

teatar i sve ostalo – izložba koja se prvi puta 
organizirala 2014. godine kao obilježavanje zadnjeg dana sezone i
predstavljanje novog broja Kazališnih novina. Ideja je da tu izložbu 
posvetimo jednom dijelu sezone koju ispraćamo i spuštamo zastore. 
Planirana je i u 2015. godini, ali i u svakoj sljedećoj kao svojevrsna 

  

Ideja nam je da ovom kazališnom manifestacijom okupimo 

slavonske županije kako 

bi svoje pokazne predstave izvele u kazalištu, na kazališnim 

daskama, jedni pred drugima, ali i pred stručnim žirijem koji bi 

e izvedbe jer većina njih svoje pokazne 

predstave i igrokaze izvede najčešće jedanput, a u njihovo 

nastajanje ulože velik trud, svoje slobodno vrijeme te ljubav 

prema glumi i kazalištu uopće. U sklopu toga organizirali bi 

jima, radionice za djecu i 

nastavnike s dramskim pedagozima, druženje s glumcima, a 

sve s ciljem odgajanja publike i poticanja razvoja kazališne 

djelatnosti. Smatramo kako je takav projekt dobrodošao zbog 

kazališne tradicije Zlatne Doline koja postoji već 300 godina 

zbog čega smo i ovu manifestaciju nazvali KaZlaDo – kazalište 

Zlatna Dolina. Predviđeni termin održavanja manifestacije: 20. 

kao sažetak rada izdaju se na kraju sezone kao 
svrt na prethodnu 

izložba koja se prvi puta 
organizirala 2014. godine kao obilježavanje zadnjeg dana sezone i 

. Ideja je da tu izložbu 
posvetimo jednom dijelu sezone koju ispraćamo i spuštamo zastore. 
Planirana je i u 2015. godini, ali i u svakoj sljedećoj kao svojevrsna 



 

 

 
Već tradicionalna europska Noć kazališta svake godine privlači sve 
veći broj gradova, kazališta i institucija. Gradsko kazalište Požega 
također sudjeluje u obilježavanju noći kada su vrata svih kazališta 
otvorena za sve posjetitelje, a programi za djecu i mlade su besplatni
Tako i ove godine  planira
podrazumijeva predstave, izložbu, glazbeno
pokaznu predstavu ili koncert. 

 
 
 

 
 
U narednom razdoblju nastavljamo s nabavom potrebne opreme te 
investicijskim održavanjem objekta. Nabavu i investicijsko održavanje 
vršit ćemo sukladno mogućnostima sredstava iz Proračuna, 
donacijama te prijavom 
Uredu za EU fondove.
 
 
 
 
                                                                                                        

 
 
 

Napomena: Ovaj Program rada usvojilo je Upravno vije

održanoj 28. studenoga 2014.  godine. 
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7. NOĆ KAZALIŠTA 

europska Noć kazališta svake godine privlači sve 
veći broj gradova, kazališta i institucija. Gradsko kazalište Požega 

er sudjeluje u obilježavanju noći kada su vrata svih kazališta 
otvorena za sve posjetitelje, a programi za djecu i mlade su besplatni

ako i ove godine  planiramo kvalitetan program za sve uzraste koji 
podrazumijeva predstave, izložbu, glazbeno-recitatorsku točku, 
pokaznu predstavu ili koncert.  

8. INVESTICIJE 

U narednom razdoblju nastavljamo s nabavom potrebne opreme te 
investicijskim održavanjem objekta. Nabavu i investicijsko održavanje 
vršit ćemo sukladno mogućnostima sredstava iz Proračuna, 

te prijavom potrebne opreme Ministarstvu kulture RH i 
Uredu za EU fondove. 

                                                                                                        RAVNATELJICA:
Valentina Soldo

: Ovaj Program rada usvojilo je Upravno vijeće na 6. sjednici 

tudenoga 2014.  godine.  

POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Mirko Mitrović

  

europska Noć kazališta svake godine privlači sve 
veći broj gradova, kazališta i institucija. Gradsko kazalište Požega 

er sudjeluje u obilježavanju noći kada su vrata svih kazališta 
otvorena za sve posjetitelje, a programi za djecu i mlade su besplatni.  

kvalitetan program za sve uzraste koji 
recitatorsku točku, 

U narednom razdoblju nastavljamo s nabavom potrebne opreme te 
investicijskim održavanjem objekta. Nabavu i investicijsko održavanje 
vršit ćemo sukladno mogućnostima sredstava iz Proračuna, 

potrebne opreme Ministarstvu kulture RH i 

RAVNATELJICA: 
Valentina Soldo 

 

 
će na 6. sjednici 

DSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
Mirko Mitrović 


