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• Dosedanji abonen� lahko svoj sedež obnovite do 21. oktobra 2019.
• Novi abonen� so vabljeni k vpisu do prve predstave.
• Cena abonmaja za 5 predstav: 65,00 €.
• Cena abonmaja za dijake, študente in upokojence: 55,00 €.

Na voljo je plačilo v dveh obrokih, v tem primeru, cena abonmaja znaša 70,00 €
oziroma za dijake, študente in upokojence 60,00 €.

*Pridržujemo si pravico do spremembe dneva uprizoritve ter programa.

Dan Goggin: NUNE V AKCIJI
glasbena komedija, Prospot Režija: Samo M. Strelec

Režija: Jaša Jamnik
Igrajo: Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec - Franko, Alenka Godec, Marjan Bunič, Lea Bartha Pesek
Uprizoritev: četrtek, 7. november 2019, ob 19.30
Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljan�na Jurij Franko je s svojo produkcijsko hišo Prospot iz Radovljice, za slovenske
odrske deske pripravil še en veliki svetovni hit - glasbeno komedijo Nune v akciji! Nune v akciji! je domiselna zgodba o pe�h
redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripravi� dobrodelni SHOW, v katerem pa hoče bi� vsaka od njih
prva zvezda. V nizu nenavadnih situacij se redovnice pokažejo v povsem drugačni luči, kot smo jih vajeni. V soju reﬂektorjev ob
petju, plesu in smehu vsaka posebej in vse skupaj zažarijo na čisto samosvoj način. Predstava, v kateri bo vsak našel košček
samega sebe in ekipa, ki vas bo prepričala, da je vsak od nas lahko Svetnik!

SMEŠNO ZA CRKNIT
komedija, Gledališče Talija

Igrajo: Tadej Pišek, Jernej Čampelj, Nenad - Nešo Tokalić, Barbara Vidovič - Barbi Šov
Uprizoritev: sobota, 14. december 2019, ob 19.30

Komedija SMEŠNO ZA CRKNIT je polna situacijske komike in verbalnih zapletov, s presenetljivimi preobra� in odštekanimi liki, ki
vam bodo zagotovo pričarali tudi že kdaj videne življenjske situacije in vas pošteno nasmejali. Ste se kdaj vprašali, kako bi se
poču�li, če bi se vam vse neverjetne stvari, ki so se vam kadarkoli pripe�le v službi, zgodile na is� dan? To bo ugotovil raztreseni a op�mis�čni Srečko, ki je prepričan, da se mu je končno nasmehnila sreča v življenju. Njegova stroga žena, ki je za nič na
svetu ne sme razočara�, mu je priskrbela delovno mesto na pomembnem položaju. Že prvi dan pa pade nanj (pre)velika
odgovornost. Glavni junak šova »Smešno za crknit« je skrivnostno izginil, Srečko pa mora še pred koncem dneva naj� novega.
Znajde se v vr�ncu zapletov, med kandida�, ki so se po nenavadnem naključju znašli na televizijski hiši. Pred očmi gledalcev se
zvrs�jo humorni liki iz našega vsakdana: klepetava tajnica Jožica, Vase zagledani Mihec, živahni in energije polni Pavle, pobožna
Angelca, divji bivši zapornik Mirko in veseli kuhar Zdravko.

Thomas Bernhard: VIDEZ VARA
tragikomična igra, Slovensko stalno gledališče Trst
Režija: Dušan Mlakar
Igrata: Ivo Ban, Vladimir Jurc
Uprizoritev: četrtek, 16. januar 2020, ob 19.30

Avstrijski drama�k Thomas Bernhard je dogajanje gledališke igre, napisane leta 1983, postavil v dunajsko stanovanje. V njem se
vsak torek in četrtek že »obredno«, čeprav so jima obiski nadležni, srečujeta upokojena brata Karl in Robert. Samotarski in
nergavi Karl se ponaša z branjem ﬁlozofskih knjig in se ima za intelektualca, njegov brat Robert, ki je bil neukrotljiv otrok, pa je
pro� volji staršev po-stal igralec in se je odlikoval v vlogi Tassa v Goethejevi igri, ki tema�zira problem umetnika v družbi. Stalna
osrednja tema njunega pogovora je pokojna Karlova žena, ki je v oporoki počitniško hišico zapus�la Robertu, drugi njuni pogovori
pa se vr�jo okoli preteklos�, poklicnih in življenjskih uspehov, predvsem pa neuspehov. Za nasmehi in grenkobo se skriva osamljenost obeh glavnih junakov, ki kljub stalnim konﬂiktom ne moreta drug brez drugega.

Rok Vilčnik rokgre: TARZAN
komedija, SNG Drama Ljubljana

Režija: Eva Nina Lampič
Igrajo: Marko Mandić, Maša Derganc, Uroš Fürst
Uprizoritev: četrtek, 20. februar 2020, ob 19.30

Tarzan in Jane v džungli. Kaj neki bi se lahko dogajalo temu paradigma�čnemu ljubezenskemu paru potem, ko je uspešno
premagal vse ovire na po� svoje ljubezni?
Na prvi pogled to, kar se dogaja tudi vsem drugim parom: drobni nesporazumi in nesoglasja, nekaj ljubosumja in morda celo
malo naveličanos�, predvsem nad džunglo in neudobnimi razmerami za življenje. Ko se vmeša v igro uglajeni in svetovljanski
Mike, je teren za razdor že pripravljen. A kot je to pogosto, gre tudi tukaj za več interesov. Mike očara Jane, ko ji požrtvovalno
priskrbi civilizacijske dobrine, kar pa je samo njegova pot do zakladov, ki jih skriva pragozd. Dialog v igri je na prvi pogled
lahkoten in spreten, izjemno zabaven; komika izhaja iz kombinacije �piziranih likov in nepričakovanih situacij, v katere so
postavljeni. A humor postaja vse bolj kri�čen, igra, ki se dogaja v na prvi pogled oddaljeni džungli, pa odpre pred nami števila
pereča vprašanja našega materialis�čnega sveta.

Franc Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK
roman�čna komedija, Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Režija: Gojmir Lešnjak - Gojc
Igrajo: Damijan Perne, Nika Brgant, Sašo Dudič, Milan Trkulja / Tomaž Cvar, Matej Mužan / Kajetan Bajt,
Aleš Rotar, Gašper Stojc, Tone Bertoncelj, Katja Ogrin
Uprizoritev: petek, 27. marec 2020, ob 19.30
Petelinji zajtrk je hudo prepričljiva, sočna, zabavna, roman�čna, očarljiva, napeta, socialna, navihana igra, mešanica melodrame
in roman�čne komedije.
Djuro se zaposli kot vajenec pri mojstru Lojzu, lastniku avtomehanične delavnice. Z mojstrom vzpostavita očetovski odnos, ki se
počasi prelevi v iskreno prijateljstvo. Kvartopirska klapa, ki se dobiva pri Lojzu na taroku, spremljajo sočni, iskreni, zabavni in
predvsem nesmiselni dialogi. Malačič odkrije Lojzu hrvaško zvezdnico Severino in začne se novo poglavje v mojstrovem življenju.
Djuro se speča z Bronjo, poročeno z lokalnim kriminalcem Lepcem. Bronjino zapeljevanje mladega vajenca je zelo spontano,
očarljivo in roman�čno, vendar skrito razmerje kmalu terja svoj davek. Medtem pa Lojze sanja o najbolj seksi "pjevačici" Severini.
Lepec Lojzu omogoči, da jo spozna tudi osebno in zgodi se petelinji zajtrk.

‘’Gledališče je umetnost reﬂeksije.’’
Konstan�n Sergejevič Stanislavski
gledališki prak�k
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