
četrtek, 27.9. 2018 ob 19.30

6 
drama po resničnih dogodkih

Koprodukcija: Slovensko 
mladinsko gledališče in

Maska Ljubljana
režiser: Žiga Divjak

Igrajo: Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, 
Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc

19. 2. 2016 ravnateljico dijaškega doma Kranj nenapovedano obiščeta podžupan in vodja 
službe za zaščito Mestne občine Kranj.
Kako bomo to preprečili? Kako bomo to preprečili?
Preprečili kaj? To, da bi v dijaški dom prišli mladoletni prosilci za azil, ali to, da bi bili starši 
dijakov proti?
Predstava skozi neolepšano navajanje uradnih aktov in elektronskih sporočil oriše brutalnost 
in psihopatologijo neke sovražnosti ter razkrajanje možnosti za družbeni dialog. 
Predstava 6 gradi na resničnih dogodkih, ki so se zgodili februarja 2016 v Kranju, kjer bi v 
tamkajšnjem dijaškem domu morali namestiti šest mladoletnih prosilcev za azil, a do tega po 
burnem odzivu staršev, občine, krajevne skupnosti in nekaterih profesorjev bližnje gimnazije 
ni prišlo.

Četrtek, 18.10. 2018 ob 19.30

Aleksej Nikolajevič Arbuzov
STAROMODNA KOMEDIJA 

očarljiva komedija o ljubezni
v zrelih letih

SNG Maribor 
Režiser: Ajda Valcl

Igrajo: Milada Kalezić, Bojan Maroševič

Staromodna komedija, ki jo je leta 1975 spisal dramatik in vodja Moskovskega dramskega 
studia Aleksej Nikolajevič Arbuzov (1908–1986), je očarljiva zgodba o ljubezni v zrelih 
letih. Odštekana in simpatično svojeglava gospa Lidija Vasiljevna je poklicana h glavnemu 
zdravniku sanatorija, ker kali red in mir, odkar je prišla. Njeno šestdnevno bivanje je sprožilo 
val pritožb in doktor Rodion Nikolajevič v vsej svoji karieri še ni imel tako “nenavadne 
bolnice”. Zdravnika Rodiona Nikolajeviča “zmešano bitje” s spremenljivim značajem nervira, 
razburja, a hkrati se mu, na nek prismuknjen in medicinsko nepojasnjen način, zdi z vsakim 
novim srečanjem bolj zanimiva in privlačna. Srečanja dveh “osamelcev” vodijo skozi prisrčne 
nesporazume, burne prepire in soočenja z “nepremostljivimi” razlikami, a hkrati zid, s katerim 
sta pred svetom zavarovala svojo ranljivost, po malem popušča. V triintridesetih dneh se je 
poletna vročica naselila tudi pod njuno trdo kožo in napoved pravi, da se obeta zanimiva in 
topla jesen. “Živeti dolgo je coprnija. Živeti zanimivo – to je naloga.”  
Staromodna komedija v režiji obetavne mlade režiserke Ajde Valcl in v interpretaciji dveh 
mariborskih igralcev zrele generacije je poslastica za vse ljubitelje romantične gledališke 
komedije.  

četrtek, 10.1. 2019 ob 19.30

Ferdinand von Sirach
TEROR

sodobna drama

PG Kranj 
režiser: Eduard Miler

igrajo: Borut Veselko, Miha Rodman, 
Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Peter 

Musevski, Vesna Slapar, Ciril Roblek, 
Judita Polak

Teror je trenutno eno najbolj uprizarjano delo na evropskih odrih, saj je na sporedu v več kot 
štiridesetih gledališčih. V predstavi se obravnava izjemno težko moralno in etično dilemo, tj. 
kako se odločati v skrajnih situacijah in koliko so vredna posamezna človeška življenja.
Drama se dogaja v sodni dvorani, v kateri poteka proces proti vojaškemu pilotu, obtoženemu 
za smrt 164 potnikov na letalu. Med sodnim procesom proti pilotu Larsu Kochu se namreč 
izkaže, da se je po lastni presoji odločil za manjše število žrtev na račun večjega števila na 
nogometnem stadionu, kar pa seveda sproža etična vprašanja – koliko pravzaprav šteje 
življenje posameznika? Dilema, ki jo sprožajo drama in njene uprizoritve, je etična dilema 
»nemogoče odločitve«, kako se odločati v skrajnih primerih terorističnih akcij. Obtoženi pilot 
Lars Koch se je namreč moral v hipu odločiti, kako rešiti situacijo in koga žrtvovati.
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21.2.  2019 ob 19.30

Jure Karas
REALISTI
komedija

SNG Nova Gorica
Režiserka: Tijana Zinajić

Igrajo: Peter Harl, Jure Kopušar, Matija 
Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir

Pianist: Anže Vrabec/ Joži Šalej

Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center.
Resničnostni šovi so naenkrat bolj resnični od novic. Tretji svet mučita ekologija in ekonomija, 
nas pa, koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in 
krediti so za nedoločen čas. 
Predstava je kot kabaret zasnovana v obliki skečev, v homogeno celoto pa jo povezuje  
odličen humor s temami iz običajnega življenja in so del slehernega današnjega človeka, 
družinski in sosedski odnosi, rasizem, šovinizem, pretirano ukvarjanje z videzom, odvisnost od 
socialnih medijev, ločevanje odpadkov ...   
      
Nagrade:
Zlati lev za najboljšo predstavo po izboru občinstva, 19. mednarodni festival komornega 
gledališča Zlati lev, Umag, Hrvaška, 2018

marec,  2019 ob 19.30

Cristina Clemente
DRUŽINSKI PARLAMENT

komedija

Mestno gledališče Ljubljansko
Režiser: Primož Ekart

Igrajo: Lena Hribar, Jernej Gašperin, Jožef 
Ropoša, Tanja Dimitrievska, Domen Valič

Pred nami je družina z dvema odraščajočima otrokoma. Starša že od nekdaj pedantno skrbita 
za to, da se vzgoja in sistem organizacije življenja znotraj družine odvijata v skladu z načeli 
prave demokracije. Imajo svojo ustavo, zakone, določajo proračun, plačujejo davke, skratka, 
delujejo kot država v malem. Stvari pa se začnejo zapletati, ko se hči nenadoma ne strinja več 
z ustaljenim sistemom in začne terjati spremembe. Njena zahteva sproži plaz nepričakovanih 
dogodkov … Avtorica se izjemno duhovito poigrava z vzorci zapletov znotraj sodobnih 
parlamentarnih demokracij. Kriza, varčevalni ukrepi, osebni interesi, karierizem, lobiranja, 
korupcija, predsodki, konservativnosti …

april, 2019 ob 19.30 predstava, ki bo na regijskem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin izbrana za zaključni 
festival Linhart 2019

DODATNI PROGRAM

23.11. – 25.11. 2018 Ogled predstave Dogodek v mestu Gogi v izvedbi Dramatičnega društva Idrija. Predstava 
bo potekala v Topilnici Hg Idrija. Ker bo omejitev s prostorom, bo za abonente predstava 
potekala v treh dneh. V kolikor bo več povpraševanja, bo dodatni termin v januarju 2019.
Za abonente, ki se bodo za ogled prijavili, ne bo doplačila.      

december 2018 ogled predstave v eni slovenski gledališki hiši. Predstava bo izbrana naknadno. Za abonente, 
ki se bodo za ogled prijavili, bo manjše doplačilo ob prevzemu vstopnic.
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