
Vabimo vas na 

ZIMSKO PRODUKCIJO PLESNE ŠOLE KAZINA 

v soboto, 18.1. in v nedeljo, 19.1.2020 

v Španskih borcih – centru kulture v Mostah. 
 

 

Razpored točk po delih:  

za vseh pet delov produkcije je na voljo pri učiteljih, na vpisu Plesne šole Kazina in na naši spletni strani 

www.kazina.si. Vrstni red točk po posameznih delih bo na naši spletni strani objavljen v ponedeljek, 13.1.2020. 
 

Na produkciji v soboto, 18.1.2020 v treh delih in v nedeljo, 19.1.2020 v dveh dopoldanskih delih v Španskih borcih 

bodo nastopili plesalci vseh skupin Kazine razen najmlajših plesalcev, starih 3 in 4 leta, ki z nami plešejo v cici mini 

skupinah pri Evi Mrhar in Niki Zupančič in bodo z nami zaplesali in pokazali, kaj vse so se naučili v letošnjem 

šolskem letu v soboto, 11.1.2020 ob 10.30 v Kazini v Šiški. 

 

Zbor nastopajočih pred vhodom v dvorano v Španskih borcih – bodite točni: 

- za skupine, ki nimajo generalke - 20 minut pred pričetkom dela, v katerem nastopate,  

- za skupine, ki imajo generalko* - 20 minut pred začetkom generalke vašega učitelja. 

Naši sodelavci vas bodo prevzeli in odpeljali v garderobo. Po končanem delu produkcije boste starši na istem mestu 

otroke tudi prevzeli.  

* Skupine, ki bodo imele generalko, so zapisane z odebeljenimi črkami in označene v zadnjem stolpcu. Urnik generalk je 

zapisan pod vrstnim redom posameznega dela. 

 

Oblačila za nastop: Navodilo o tem, kako boste na nastopu oblečeni in obuti, boste dobili pri svojih učiteljih.  

 

Parkiranje: Pred dvorano Španskih borcev je na voljo zelo malo parkirnih mest. 

 

Vstopnice za posamezni del (število vstopnic je omejeno): 

9,00 € za odrasle, dijake in študente 

5,00 € za otroke (predšolski otroci in osnovnošolci) 
 

- v prodaji od srede, 8.1.2029: 

• na blagajni Španskih borcev  

• preko spleta na www.mojekarte.si (od 12. ure dalje) 

• preko prodajne mreže Mojekarte.si (razen na Petrolu) - https://www.mojekarte.si/si/prodajna-mesta.html 

(od 12. ure dalje) 

• na vpisu Plesne šole Kazina na Vodnikovi 155 v Šiški v času uradnih ur 

Na vpisu v Kazini v Šiški bo možno kupiti vstopnice v 2., 6., 11. in 12. vrsti v parterju, ter v 2. vrsti na balkonu za vse 

dele produkcije.  
 

Starši, katerih otroci nastopajo v različnih delih produkcije, kupite samo vstopnico za enega od delov, za 

preostal(i/e) del(e) produkcije lahko ob predložitvi kupljenih vstopnic brezplačne vstopnice dvignete na vpisu v 

Kazini v času uradnih ur, vendar samo do petka, 17.1.2020. 

 

 

 

http://www.kazina.si/
http://www.mojekarte.si/
https://www.mojekarte.si/si/prodajna-mesta.html


BODITE POZORNI! 

- Prosimo, da si ob nakupu vstopnice zapomnite kje imate sedež, ali pa vstopnico fotografirate. Če boste vstopnico 

založili ali izgubili, vam bomo tako lažje pomagali. 

- Prireditev bo fotografiral naš uradni fotograf – fotografije bodo objavljene na naši spletni strani in na fb Kazina 

svet plesa. 

- Prireditev bomo snemali. Možno bo naročilo DVD-ja posameznih delov produkcije (cena 13,00 eur, naročene dvd-

je vam bomo poslali po pošti). 

- Vrednejših predmetov in denarja naj plesalci ne puščajo v garderobi. Za garderobo ne odgovarjamo. 

- Snemanje in fotografiranje celotne prireditve ni dovoljeno. Če se boste odločili posneti nastop vašega otroka, 

prosimo, da s tem ne motite ostalih gledalcev v dvorani. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje in vam želimo obilo užitkov ob spremljanju nastopajočih. 

 

Ekipa Kazine 

 

 


