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27. marec se kot svetovni dan 
gledališča zaznamuje od leta 1962, 

torej že 58 let. Ob tej priložnosti 
predstavljamo nekaj zadnjih 

statističnih podatkov, povezanih
s slovenskimi gledališkimi 

predstavami.

Slovenska gledališka produkcija v 2018



Povprečno 20 gledaliških predstav na dan

V slovenskih kulturnih ustanovah je bilo v 
2018 prikazanih 7.120 gledaliških predstav ali 
povprečno približno 20 na dan. Od tega je bilo:

62 %
dramskih in drugih gledaliških predstav

 

31 %
lutkovnih predstav

 

7 %
predstav eksperimentalnih gledališč



Med uprizorjenimi deli 61 % del
slovenskih avtorjev

Slovenske kulturne ustanove so v 2018 uprizorile 
nekaj več kot 2.000 različnih gledaliških del, od tega 

nekaj več kot 61 % del slovenskih avtorjev.
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1,3 milijona gledalcev,
povprečno 178 na predstavo

Gledališke predstave si je ogledalo 
skoraj 1,27 milijona obiskovalcev. 

Od tega je bilo:

947.000
obiskovalcev dramskih in drugih gledaliških del

292.000
obiskovalcev lutkovnih predstav

28.000
obiskovalcev predstav

eksperimentalnih gledališč
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TdTdyTyT pe someththhiiiing



TyTyT pe something

60 % gledaliških predstav v lastni 
produkciji ali koprodukciji

Kulturne ustanove so 4.268 gledaliških 
predstav pripravile v lastni produkciji ali

v koprodukciji, 2.852 pa je bilo gostujočih 
predstav. Glede na vrsto gledališke

predstave je lastnih ali v koprodukciji:

56 %
pri dramskih in drugih gledaliških delih

 

66 %
pri lutkovnih predstavah

 

71 %
pri predstavah eksperimentalnih gledališč.



36 gledaliških festivalov

TyTyT pe something

36 gledaliških festivalov

673 različnih festivalskih 

                                                        prireditev

v okviru teh pa

Slovenske kulturne ustanove
so v 2018 pripravile tudi



TyTyT pe something

1.456 izobraževalnih dogodkov
s področja gledališke
in lutkovne dejavnosti

Poleg tega so kulturne ustanove
ponudile ljubiteljem kulture tudi

1.456 različnih izobraževalnih
dogodkov, povezanih z gledališko

umetnostjo. Te dogodke je
obiskalo več kot 143.000 oseb, od

tega 73 % otrok in mladine.
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