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GROFIJSKI PAKET 
»Vikend kulture na prostem - 

KULTURIKA« 
 

 »Izmed vseh slovenskih pisateljev, kolikor jih živi, nima nobeden toliko 
častiteljev kakor Jurčič, pri gospodi in med kmeti. Vsako novo delo 
njegovo je pravo veselje slovenskemu občinstvu in množi pisatelju 

število prijateljev in slavo.« 

(Josip Stritar) 

Kulturno društvo Josipa Jurčiča z Muljave ponovno vabi v Letno gledališče na 
Jurčičevo domačijo na predstavo Deseti brat. 

Na začetku poletja se v dolini pod Jurčičevo domačijo na Muljavi rodijo nedolžne 
ljubezni, pripetijo hudomušne dogodivščine, zgodijo čisto pravi boji …  

Takrat namreč oživijo junaki, ki so se rodili v domišljiji prvega slovenskega 
romanopisca Josipa Jurčiča. 

Letošnje leto je prav posebno, saj je vseslovensko Jurčičevo leto. Zato smo se igralci 
odločili, da na oder postavimo predstavo, ki jo gledalci pridejo pogledat najraje. Tako 

bo v gledališču pod zvezdami, ob Jurčičevem muzeju zaživela zgodba prvega 
slovenskega romana Deseti brat. 

Letos častimo 110- letnico prve uprizoritve Desetega brata na Muljavi. Leta1911 so ga 
igrali pod Gričarjevim toplarjem maturantje ljubljanske gimnazije, povečini doma z 

Dolenjske. Hkrati bomo počastili 140 –letnico smrti očeta prvega slovenskega romana. 

 

Paket »Kulturika« vsebuje: 

• 2x polpenzion / osebo na Domačiji Grofija, 

• pijača dobrodošlica, 

• voden ogled domačije, ki je spomeniško varovan kompleks kmetijskih poslopij iz leta 

1800, etnološke zbirke o kmečkem življenju na starem skednju in oboro jelenov, 

• ogled gledališke predstave s tematiko iz Jurčičevih del ali koncert na prostem v 
letnem gledališču* na Jurčičevi domačiji na Muljavi, 

• pohod na Gradišče s piknikom,   

• popoldansko uživanje z grofičinim čajem pod dvestoletno lipo. 
 

* Možni termini za VIKEND KULTURE NA PROSTEM so od junija do septembra.                                       

Za informacijo nas kontaktirajte. 

CENA: 
• od 190,00 do 220,00 € / osebo (*cena variira glede na vrsto prireditve in višine vstopnice) 

• popusti za otroke, če bivajo v sobi skupaj s starši ali na pomožnem ležišču: 
o do 4 let - brezplačno  
o do 12 let - 50 % popust 
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