
Glej,
dvorana v najem 
 
 
— 
Gledališče Glej odpira vrata vsem 
vrstam  
kreativnosti.  
Organizirajte in izvedite  
dogodek v okolju s prednostmi, 
tradicijo in zgodbo.

— 
Gledališče Glej 
Gregorčičeva 3 
1000 Ljubljana 
+386 1 251 66 79
info@glej.si 
www.glej.si

 
Kontakt in informativni 
izračun

info@glej.si



— 
Organizirajte in izvedite svoj 
dogodek na drugačen način, 
v  specifičnem ambientu/
dvorani, ki so jo s svojo  
prisotnostjo zaznamovala 
velika imena slovenske 
gledališke  in glasbene scene 
zadnjih 40 let.  
Njena intima in možnost  
transformacije ponujata  
edinstven prostor v osrčju 
mesta Ljubljane. 
 
Dvorana je primerna tako za 
večerje, zabave,  
predavanja, pogovore,  
koncerte, predstave, 
izobraževanja in delavnice. 
Odlična tehnična ekipa pa 
lahko poskrbi za popolno 
preobrazbo prostora po vaši 
meri. 
 

Glej, 
Drugačnost



 

— 
Gledališče Glej se ponaša z 
izjemno tehnično ekipo, ki ima 
poleg dela v gledališču dolgo-
letne izkušnje z  
izvedbo in organizacijo različnih 
dogodkov.  
Ob pomoči ekipe in velikega 
nabora tehnične in scenske 
opreme vaše ideje dobijo svojo 
končno podobo; od koncertov 
do butičnih  
dogodkov in sprejemov. 
 
V najem prostora je všteta 
osnovna tehnična podpora (os-
novna luč, ozvočenje, dežurstvo 
tekom dogodka, osnovno 
čiščenje). 
 
Pri posbenih dogodkih po 
naročilu zagotovimo tudi lučno 
oblikovanje, tonskega in video 
mojstra. 
Na željo naročnika lahko zago-
tovimo tudi hostese in garder-
oberje.  
 

Glej, 
Prilagodljivost



Glej, 
Lokacija 
— 
Locirani smo v samem cen-
tru mesta Ljubljane, kjer bližina 
številnih restavracij, barvo, kul-
turnih ustanov, Križank in fakultet 
omogoča obogatitev dogodka še 
s katero od možnosti, ki jih ponuja 
center prestolnice.  
 
Prednost lokacije je tudi 
neposredna bližina  
urejenega parkirišča (NUK2) in  
avtobusnih postajališč Drama, 
Križanke in Aškerčeva. 



Glej,
Tradicija  
inovativnosti
—
Gledališče Glej ni zgolj  
prostor, Glej je tradicija.  
Več kot štirideset let  
predstavljanja mejnih oblik 
gledališča, eksperimentov in 
kreativosti je oblikovalo nič  
koliko izjemnih ljudi, ki so s  
svojimi idejami odstopali od  
ustaljenih norm ter prestopali 
meje.  
 
To tradicijo z zgodbo nadaljuje 
tudi sedanja ekipa.  
Pri oblikovanju dogodkov pa so 
vse te izkušnje na voljo tudi vam.  
Ponudimo vam lahko celovite 
rešitve pri kretiavni zasnovi in 
realizaciji še tako zahtevnega 
dogodka.  
 
Nekonvencionalno, drzno, 
občasno predrzno ter vedno 
kakovostno.



Glej, 
Dvorana, 
preddverje, 
pasaža
— 
Dvorana ima  
kapaciteto 55 sedišč in 150 
stojišč / v preddverju je la-
hko največ 25 ljudi (možnost 
stolov) / garderoba igralcev 
se lahko pretvori tudi v  
garderobo za goste / pasažo 
lahko uredimo po vaših 
željah.
 
Dogodek lahko  
kombinirate z ogledom kat-
ere izmed predstav iz našega 
otroškega ali  
rednega repertoarja. 
 
Poskrbimo lahko tudi za 
otroške animacije.  
 



Glej, 
Tloris 


