
 
novo življenje



Opera in balet, klasični obliki visoke umetnosti, sta v ponovnem 
vzponu. Ljubiteljev in poznavalcev je čedalje več, kar je med drugim 
zasluga velikega preboja nekaterih izpostavljenih svetovnih zvezd, ki 
so tudi skozi film, televizijo in druge medije veliko prispevale 
k popularizaciji te plemenite umetnosti.

V tem ozračju je prenova SNG Opera in balet Ljubljana zastavljena 
nadvse ambiciozno – ne gre le za obnovo hiše, ampak tudi za korenit 
strateško-vsebinski preporod, ki bo v hišo pripeljal velike umetnike, 
z relevantnimi produkcijami pa tudi novo občinstvo. Tako prerojena 
umetniška hiša je velika priložnost za podjetja in podjetnike, da se 
javnosti predstavijo kot ljubitelji in podporniki visoke umetnosti.

Z odprtjem hiše zato vpeljujemo VIP protokol, ki pokroviteljem in 
ljubiteljem zagotavlja nekatera dodatna ugodja, predvsem pa veliko 
mero umetniškega doživetja ter edinstvene družabne priložnosti. 
Predvidene so različne oblike pokroviteljstev, ki bodo nam pomagale 
uresničiti ambiciozne umetniške in produkcijske načrte, pokroviteljem 
pa prinesle kar največ zadovoljstva in ustrezno predstavitev poslovni 
in obči javnosti.

Nova hiša in novo življenje pomenita tudi nove priložnosti.
Potrebno jih je le prepoznati.

 
novo življenje



VIP loža s petimi sedeži (možnost dodatnega sedeža) je glavnemu 
pokrovitelju na voljo za premiere in vse ponovitve; za operne in baletne 
predstave ter koncerte. V loži lahko gosti svoje povabljence, prijatelje, 
poslovne partnerje. Loža je označena ter za vsako predstavo opremljena 
z daljnogledi, gledališkimi listi in programi − opera paket.

Glavni pokrovitelj in njegovi gostje bodo deležni osebnega spremstva 
v dvorano. Pokrovitelj ima na voljo tudi parkirno mesto na posebnem 
parkirišču ob operni hiši. Pred začetkom predstave in med odmorom jim 
je na voljo VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno za drobno pecivo 
in pijače – pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko pridružijo avtorjem 
in nastopajočim.

glavni pokrovitelj

VIP protokol

Stalna osrednja loža

operne in baletne premiere vse

ponovitve predstav vse

koncerti vsi, ki so v organizaciji naše hiše

VIP LOŽA, 5+1 sedežev

Za njegov pomemben prispevek k realizaciji umetniškega programa 
SNG Opera in balet je glavni pokrovitelj nagrajen z VeLIkIm medIjskIm 
PAketOm, ki pomeni pojavljanje na vseh plakatih, oglasih, vstopnicah in 
gledaliških listih produkcije v tekoči sezoni, v medijih SNG Opera in balet 
Ljubljana pa dobi mesto za lastne oglase. 

Medijska pojavnost

UGLed IN POsLANstVO 
Glavni pokrovitelj je samo eden. Je velik ljubitelj in mecen visoke 
umetnosti. Zaradi svojega pomembnega prispevka k realizaciji 
umetniškega programa SNG Opera in balet Ljubljana se pojavlja 
v vsej komunikaciji hiše z javnostjo v tekoči sezoni. Kot pomembnemu 
partnerju mu pripada osrednje mesto v avditoriju in med povabljenci.

sPrejem VIP PrOstOr LOŽe drUŽeNje z UmetNIkI

dostop POGOstIteV: OPerA PAket:  
z avtomobilom šampanjec, prigrizki gledališki list, daljnogled in knjiga druženje
osebno spremstvo vino, voda, sok s programom celotne sezone sprejem

glavni pokrovitelj

LeTaK

zadnja stran
VSTOPNIca

dvostranski oglas

OPerNI bILTeN

Glavni pokrovitelj bo 
za tekočo sezono naveden 
na seznamu partnerjev 
SNG Opera in balet 
Ljubljana v vstopni avli in 
v informacijskem središču.

PLAkAtI

LetAk

GLedALIškI LIst

tIskOVINe sNG OPerA 

sPLetNA strAN sNG

OGLAšeVANje V PrOstOrIh 
sNG

tiskovno središče sNG

Blagajna in trgovina

tabla pokroviteljev
Projekcija na platno v dvorani

VIP prostor

sprejem

tV OGLAsI

rA OGLAsI

tIskANI OGLAsI

letno logotip
posamezni dogodek

letno logotip
posamezni dogodek

letno oglas
posamezni dogodek

vstopnice 
operni bilten, revija
abonmajska knjižica, letni spored
mesečni spored logotip
priložnostne tiskovine logotip
vabila na prireditve SNG  logotip

banner oglas

oglasne površine v in na hiši   logotip

stena logotip
promo materiali gl. pokrovitelja

promo materiali gl. pokrovitelja
promo izdelki SNG logotip
knjižne, avdio in video izdaje SNG logotip

navedba na tabli pokroviteljev logotip
 logotip

možnost srečanja 

pano, promo materiali pokrovitelja, oglasi
degustacije, predstavitve

letno logotip
posamezni dogodek

letno najava
posamezni dogodek

letno logotip
posamezni dogodek

Lastni mediji

Oglasi SNG v medijih

VeLIkI medIjskI PAket

abONMaJSKa KNJIžIca

oglas



Gostitelju premiere pripada VIP loža na premieri in vseh ponovitvah 
gostiteljeve predstave ter paket 10 VIP vstopnic za premiero.

Gostitelj premiere in njegovi gostje bodo deležni osebnega spremstva 
v dvorano. Gostitelj ima na voljo tudi parkirno mesto na posebnem 
parkirišču ob operni hiši. Pred začetkom predstave in med odmorom jim 
je na voljo VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno za drobno pecivo 
in pijače – pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko pridružijo avtorjem 
in nastopajočim.

gostitelj premiere
ekskLUzIVNA PrILOŽNOst 
Vaše podjetje je lahko v središču pozornosti gala prireditve: premierne 
uprizoritve operne ali baletne predstave, ko se v operni hiši zbere 
praktično ves gospodarski, politični in kulturni vrh. Izberete lahko 
predstavo, ki je po vašem okusu ali se tudi vsebinsko najboljše prilega 
dejavnosti vašega podjetja ali osebnosti vaše blagovne znamke. 

VIP protokol

Častna loža in 
VIP vstopnice

Gostitelj premiere je imenovan v vsem oglaševanju samega dogodka. 
Pojavlja se tudi na vstopnicah in gledališkem listu predstave. Z lastnimi 
materiali se lahko predstavi tudi na samem dogodku. Pripada mu 
sredNjI medIjskI PAket.

Medijska pojavnost

10 VIP vstopnic za vaše goste za premiero

VIP LOŽA, 5+1 sedežev za premiero in ponovitve 

gostiteljeve predstave

sPrejem VIP PrOstOr LOŽe drUŽeNje z UmetNIkI

dostop POGOstIteV: OPerA PAket:  
z avtomobilom šampanjec, prigrizki gledališki list, daljnogled in knjiga druženje
osebno spremstvo vino, voda, sok s programom celotne sezone sprejem

gostitelj premiere

LeTaK

PrILOžNOSTNe TISKOVINe

oglas

sredNjI medIjskI PAket

PLAkAtI

LetAk

GLedALIškI LIst

tIskOVINe sNG OPerA 

sPLetNA strAN sNG

OGLAšeVANje V PrOstOrIh 
sNG

tiskovno središče sNG

Blagajna in trgovina

tabla pokroviteljev
Projekcija na platno v dvorani

VIP prostor

sprejem

tV OGLAsI

rA OGLAsI

tIskANI OGLAsI

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek oglas

operni bilten, revija
mesečni spored logotip
priložnostne tiskovine logotip

banner oglas

oglasne površine v in na hiši logotip
oglasne vitrine po hiši logotip

stena logotip
promo materiali gostitelja

promo materiali gostitelja

navedba na tabli pokroviteljev logotip
 logotip

možnost srečanja 

pano, promo materiali gostitelja, oglasi
degustacije, predstavitve

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek najava

posamezni dogodek logotip

Lastni mediji

Oglasi SNG v medijih
Gostitelj premiere bo za 
tekočo sezono naveden na 
seznamu partnerjev 
SNG Opera in balet 
Ljubljana v vstopni avli in 
v informacijskem središču.



sPrejem VIP PrOstOr LOŽe drUŽeNje z UmetNIkI

dostop POGOstIteV: OPerA PAket:  
z avtomobilom šampanjec, prigrizki gledališki list, daljnogled in knjiga druženje
osebno spremstvo vino, voda, sok s programom celotne sezone sprejem

Pokrovitelju predstave ali koncerta pripada VIP loža s 5+1 sedežem in 
paket 10 VIP vstopnic za prvo predstavo ali koncert.

Pokrovitelj predstave ali koncerta in njegovi gostje bodo deležni osebnega 
spremstva v dvorano. Pokrovitelj ima na voljo tudi parkirno mesto na 
posebnem parkirišču ob operni hiši. Pred začetkom predstave in med 
odmorom jim je na voljo VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno za 
drobno pecivo in pijače – pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko 
pridružijo avtorjem in nastopajočim.

VIP protokol

Častna loža in 
VIP vstopnice

Pokrovitelj predstave ali koncerta je imenovan v vsem oglaševanju samega 
dogodka. Pojavlja se tudi na vstopnicah in gledališkem listu predstave. 
Z lastnimi materiali se lahko predstavi tudi na samem dogodku. Pripada 
mu sredNjI medIjskI PAket.

Medijska pojavnost

10 VIP vstopnic za vaše goste za izbrano predstavo ali koncert

VIP LOŽA, 5+1 sedežev

zA Vse s POsLUhOm zA POsLOVNO PrILOŽNOst 
Pokroviteljstvo vrhunskega klasičnega koncerta ali predstave je odlična 
poslovna priložnost, saj lahko prek njega utrdite svoje poslovne vezi, pred 
svojo ciljno javnostjo pa se izkažete kot podpornik in ljubitelj umetnosti. 
Postanete lahko pokrovitelj ene izmed 14 ponovitvenih predstav iz 
preteklih sezon ali enega izmed koncertov v organizaciji naše hiše.

pokrovitelj predstave
koncertaali

pokrovitelj predstave
koncertaali

Pokrovitelj predstave ali 
koncerta bo za tekočo 
sezono naveden na 
seznamu partnerjev 
SNG Opera in balet 
Ljubljana v vstopni avli in 
v informacijskem središču.

LeTaK

PrILOžNOSTNe TISKOVINe

oglas

sredNjI medIjskI PAket

PLAkAtI

LetAk

GLedALIškI LIst

tIskOVINe sNG OPerA 

sPLetNA strAN sNG

OGLAšeVANje V PrOstOrIh 
sNG

tiskovno središče sNG

Blagajna in trgovina

tabla pokroviteljev
Projekcija na platno v dvorani

VIP prostor

sprejem

tV OGLAsI

rA OGLAsI

tIskANI OGLAsI

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek oglas

operni bilten, revija
mesečni spored logotip
priložnostne tiskovine logotip

banner oglas

oglasne površine v in na hiši logotip
oglasne vitrine po hiši logotip

stena logotip
promo materiali gostitelja

promo materiali gostitelja

navedba na tabli pokroviteljev logotip
 logotip

možnost srečanja 

pano, promo materiali pokrovitelja, oglasi
degustacije, predstavitve

posamezni dogodek logotip

posamezni dogodek najava

posamezni dogodek logotip

Lastni mediji

Oglasi SNG v medijih



NeOmejeN dOstOP dO VseBIN
Operna hiša z bogatim programom, raznoliko produkcijo, z gostujočimi 
mednarodno priznanimi umetniki in zvezdami je središče družabnega 
in kulturnega življenja prestolnice. Medijskemu pokrovitelju nudi 
neusahljiv vir kulturno-umetniških in družabnih vsebin. Pokroviteljstvo 
kulturnega hrama pa je tudi priložnost za utrjevanje lastnega ugleda 
v očeh javnosti.

Medijskemu pokrovitelju pripada za vse premiere loža in 6 VIP vstopnic, 
za vse ostale predstave in koncerte  pa VIP vstopnice po dogovoru.

Medijski pokrovitelj in njegovi gostje bodo deležni osebnega spremstva 
v dvorano. Pred začetkom predstave in med odmorom jim je na voljo 
VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno za drobno pecivo in pijače – 
pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko pridružijo avtorjem 
in nastopajočim.

VIP protokol

Loža in VIP vstopnice

Medijski pokrovitelj je partner SNG Opera in balet Ljubljana. Prek svojih 
medijev skrbi za promocijo operne hiše in programa. V zameno dobi 
pravice do ekskluzivnih vsebin, hkrati pa v javnosti gradi svoj ugled kot 
pokrovitelj umetnosti. 

Vloga
medijskega pokrovitelja

medijski pokrovitelj

LOŽA, 5 ali 4 sedeži

+ 6 VIP vstopnic

ostale predstave

za premiere

po dogovoru

Natančneje se njegova vloga določi z vzajemnim dogovorom. 

sPrejem VIP PrOstOr LOŽe drUŽeNje z UmetNIkI

dostop POGOstIteV: OPerA PAket:  
z avtomobilom šampanjec, prigrizki gledališki list, daljnogled in knjiga druženje
osebno spremstvo vino, voda, sok s programom celotne sezone sprejem

prijatelj opere in 
baleta

Imena prijateljev opere in baleta so čez celo sezono na izpostavljenem 
mestu v obnovljeni hiši SNG Opera in balet Ljubljana. Vsak med njimi 
prejme tudi posebno plaketo, ki jo podeli SNG Opera in balet Ljubljana, 
objavljen je v medijih, na spletni strani SNG Opera in balet Ljubljana ter 
v letnem repertoarnem katalogu.

Prijatelji opere in baleta so povabljeni na sprejem pri ravnatelju SNG 
Opera in balet Ljubljana, avtomatično postanejo člani Kluba Operabalet.

Prijateljem opere in baleta je pred začetkom predstave in med odmorom 
na voljo VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno za drobno pecivo in 
pijače – pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko pridružijo avtorjem in 
nastopajočim.

POdPOrNIk UmetNOstI
Prijatelj opere in baleta je pristen ljubitelj visoke umetnosti. Je fizična 
ali pravna oseba, ki z donatorskim prispevkom izkaže svojo podporo 
kulturi in umetnosti. 

VIP protokol

Častna izpostavitev

Častna izpostavitev



Uradnemu dobavitelju za vse premiere in pomembnejše prireditve 
v sezoni pripada komplet VIP vstopnic po predhodnem dogovoru.

Pred začetkom predstave in med odmorom je uradnemu dobavitelju in 
njegovim gostom na voljo VIP prostor za druženje, kjer je poskrbljeno 
za drobno pecivo in pijače – pogostitev. Po premieri se VIP gostje lahko 
pridružijo avtorjem in nastopajočim.

uradni dobavitelj
PrestIŽNA VLOGA
SNG Opera in balet Ljubljana je hram vrhunske umetnosti in osrednja 
točka družabnega življenja prestolnice. Tu se srečujejo ljubitelji in 
poznavalci operne in baletne umetnosti ter politični, gospodarski in 
umetniški vrh, kar je odlična poslovna priložnost za dobavitelja, da 
utrdi ugled svoje blagovne znamke, sebe pa predstavi kot ljubitelja in 
pokrovitelja visoke umetnosti.

VIP protokol

VIP vstopnice

Uradni dobavitelj svoje izdelke in sebe kot uglednega in zanesljivega 
partnerja predstavi na najvišjem nivoju: na dogodkih velike umetniške in 
družabne teže. V ostalih svojih promocijskih dejavnostih lahko uporablja 
oznako »Uradni dobavitelj SNG Opera in balet Ljubljana« in tudi tako 
utrjuje svoj ugled.

Ugledni naziv

 VIP PrOstOr LOŽe drUŽeNje z UmetNIkI

 POGOstIteV: OPerA PAket:  
 šampanjec, prigrizki gledališki list, daljnogled in knjiga druženje
 vino, voda, sok s programom celotne sezone sprejem

sNG OPerA IN BALet LjUBLjANA
Mitja bervar 
Milivoj Šurbek
Irek Mukhamedov

T: +386 (0) 1 241 17 00
F: +386 (0) 1 426 22 49
www.opera.si
www.balet.si
info@opera.si

Janez rozman
T: +386 (0) 1 241 17 25
janez.rozman@opera.si

robert celestina
T +386 51 360 992
robert.celestina@opera.si

ravnatelj: 
Umetniški vodja opere:
Umetniški vodja baleta:

trženje:

Vodja službe za komuniciranje: 



Program SNG Opera in balet Ljubljana 
za leto 2012

OPerNe PreMIere

I. 

G. Verdi: NabUccO
II.

M. Kogoj: ČrNe MaSKe
III.

J. Golob: LJUbeZeN KaPITaL

baLeTNe PreMIere

I. 

A. Adam, D. Coleman: GISeLLe
II.

PLeS POeZIJe
III.

STraVINSKI

PONOVITVe IZ PreJŠNJIH SeZON

OPerA

G. Puccini: MaNON LeScaUT
A. Dvorák: rUSaLKa
F. J. Haydn: aPOTeKar
G. Puccini: La bOHÈMe
G. Verdi: TraVIaTa
P. Šavli: PaSTIr

BALet 
G. Näther: PIcKO IN PacKO
B. Martinu: KDO Je NaJMOČNeJŠI Na SVeTU
P. I. Čajkovski: HreSTaČ – bOžIČNa ZGODba
POD ZVeZDaMI
S. Prokofjev: rOMeO IN JULIJa
TaNGO Za raHMaNINOVa
H. S. Loevenskjold: SILFIDa
VIDNONeVIDNO

 
KONcerTI
I. 

Otvoritvena koncerta v okviru otvoritvenega tedna
II.

Koncert bernarde in Marka Finka
III.

Koncert s solisti orkestra SNG Opera in balet Ljubljana

˘

˚
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