
BONTON NA PRIREDITVAH 
 

Kdor pozna pravila lepega vedenja, ni nikoli v zadregi. Pri obisku prireditev je 
prvo in edino pravilo: bodite obzirni do drugih obiskovalcev in spoštljivi do 

nastopajočih. Skratka, ne motite prireditve in njenega spremljanja. 
 
Podrobnejša razčlemba tega pravila pa je takšna: 
 
1. 
Pred predstavo, koncertom … izklopite prenosne telefone in druge naprave, ki oddajajo 
zvočne signale.  
2. 
Če ste prehlajeni, ostanite raje doma, saj vaše kihanje ali kašljanje moti ljudi okrog vas. 
3. 
V vrsti do svojega sedeža stopajte obrnjeni z obrazom k ljudem, ki morajo zaradi vas 
vstati. Pri tem sta nujni besedi hvala in oprostite; zadnja še posebno, če zamujate in če 
ponesreči komu stopite na nogo.  
4. 
Ne zasedite s svojimi komolci obeh naslonjal sedeža: desno je za vas, levo za soseda.  
5. 
Med prireditvami ne klepetajte in ne komentirajte. O vsem se lahko pogovorite med 
odmorom ali po končani prireditvi.  
Do konca prireditve – koncerta … ostanemo na svojih sedežih in z aplavzom nagradimo  
umetnike ter tako pokažemo do njih spoštljiv odnos. 
6. 
Programski list si oglejte prej in ne šumite z njim med predstavo ali koncertom. Med 
koncertom ne jemo, žvečimo … 
7. 
Ploskanje 
Za koncerte klasične glasbe velja: če ne poznate izvajanega dela, počakajte, da zaploskajo 
drugi. Na koncertih ploskamo ob koncu skladbe in ne po vsakem stavku.  
Pri operi nagradimo pevce s ploskanjem po končani ariji.  
Na koncertih jazz glasbe lahko zaploskamo po vsakem dobro izvedenem odstavku ali 
solističnem delu skladbe.  
Pri roku, popu in podobnih zvrsteh je pravilo, da pravila pravzaprav ni. 
Pri gledaliških predstavah praviloma ploskamo na koncu, ko pade zastor, čeprav je za 
igralce zelo laskavo, če jih nagradimo s ploskanjem na odprtem odru.  
Pri baletnih in plesnih predstavah zaploskamo nastopajočim za dobro izvedbo 
posameznega plesnega prizora ob prehodu v drugega. In na koncu med dramatičnim 
dviganjem in spuščanjem zavese seveda tudi.  
Iz spoštovanja do nastopajočih bodimo zmerni tako v navdušenju kot v nezadovoljstvu.  
8. 
Tudi z obleko pokažemo spoštovanje do nastopajočih, do drugih obiskovalcev in predvsem 
do sebe. Pravila oblačenja so v sodobnem času ohlapnejša, postali smo bolj sproščeni, kar 
še zlasti velja za mlade.  
Oblecite se tako, da se dobro počutite, a naj je to oblačilo čisto in urejeno, da se dobro 
počutijo tudi ljudje okrog vas.  
 
*Vir: Kulturnovzgojni program CD 


