Gledališki
abonma
2022/2023

Barbara Pečnik, Javni zavod Trubarjevi kraji

Prva predstava
gledališkega abonmaja
bo predvidoma v petek,
7. oktobra 2022,
ob 19.30 uri.
Reformatorji na
odru – reformatorska
predstava s srečnim
koncem.
Kulturno društvo Krško

Reformatorji v stripu, ena odmevnejših knjižnih zgodb leta 2020, so
se preselili na oder! Vas zanima,
kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo
Jurija Dalmatina in prvo slovnico
Adama Bohoriča? Drama, zapleti,
pogum in vizija velikih ljudi bodo
v odrski adaptaciji stripa navdušili
mlade in odrasle. Predstava vas bo
presenetila in popeljala v odkrivanje
zgodb velikih osebnosti slovenske
reformacije! Igrata Boštjan Gorenc
Pižama in Nik Škrlec.

32 kultura TROBLA

Spoštovani ljubitelji gledališča! Po krajšem
»premoru« je spet čas za obisk gledališča.
Letošnjo, že 24. sezono gledališkega abonmaja v
Levstikovem domu v Velikih Laščah bo tokrat prvič
organiziral Javni zavod Trubarjevi kraji.

V gledališkem abonmaju
2022/2023
si boste lahko ogledali še naslednje
predstave:

november
Komedija Ljubezen,
strast in grdi puloverji

Šentjakobsko gledališče Ljubljana, režija: Jaša Jamnik
V manjšem rekreativnem golf klubu
se zagreto pripravljajo na vsakoletno tekmo proti rivalskemu klubu.
Stvari se zapletejo, ko najboljši
igralec domačih prestopi v klub
nasprotnikov. Stare zamere se na
novo razplamtijo in predsednika
klubov skleneta stavo z izjemnim
vložkom. Ne gre več samo za šport,
ampak za čast, za dostojanstvo, za
maščevanje. Golf, spletke, uživaštvo, grdi puloverji, nove zaljubljenosti, stare ljubezni, izgubljeni zaročni
prstani, pogrete strasti in – ogromno humorja.

december
Koncert orkestra
Mandolina Ljubljana
Orkester Mandolina Ljubljana je ena
redkih, vsekakor pa najbolj prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si je
na svoji glasbeni poti za sopotnico
izbrala mandolino. V našem prostoru se mandolina šele zadnja leta
pogosteje vključuje v najrazličnejše
zvrsti glasbe, od klasične do pop.
Na njihovem repertoarju so številne
skladbe tudi klasičnih skladateljev,
priredbe ljudskih napevov, etno glasba, filmska in pop-rock glasba in zimzelene melodije. Po devetintridesetih
letih delovanja imajo za sabo številne
uspešne nastope doma in v tujini; o
dobri orientaciji na njihovi glasbeni
poti pričajo pohvale raznih kritikov in
predvsem zadovoljna in vedno bolj
številčna publika. V Velikih Laščah je
Orkester Mandolina že gostoval. Le
kaj nam pripravljajo tokrat?

CENE ABONMAJSKIH
VSTOPNIC (6 PREDSTAV):
• redna cena: 60 EUR
• za dijake, študentke in
upokojence (po predložitvi
dokazila): 55 EUR
• v prosti prodaji: 15 EUR na
predstavo

januar
Komična drama
Antigona v New Yorku
KD Loški oder,
režija: Matjaž Šmalc

Antigona v New Yorku Janusza
Glowackega je zgodba o človeškem
dostojanstvu. Zgodba o pravici do
svobode, pravici do bivanja, pravici
do življenja in tudi pravici do dostojne
smrti – in pogreba kot zadnje postaje
v življenju slehernika. A če je Sofokles
svojo Antigono postavil na tebanski
dvor, Glowacki izhaja iz diametralno nasprotne pozicije. Namesto v
kraljevo palačo je dogajanje postavil
v newyorški Thompkins Square
Park; kralja in princese je zamenjal
z brezdomci; zgodbo nam namesto
najvišjih izmed odličnih pripovedujejo najnižji izmed pozabljenih.
Vprašanje, ki ga Glowacki postavlja,
postaja še bolj aktualno: Kdo ima
pravico do človeškega dostojanstva?
Je človek brez stalnega naslova kaj
manj človek? Lahko tistim, ki so jih
grozote vojne prisilile v beg, brez
vsakršne slabe vesti kratimo osnovne
človekove pravice? Predstava je bila
na Linhartovem srečanju – festivalu
gledaliških skupin Slovenije nagrajena kot najboljša predstava leta 2021.

REZERVACIJE
BOMO SPREJEMALI
TELEFONSKO NA
TEL. ŠT. 040 505 960

• za občane Velikih Lašč: od
ponedeljka, 19., do srede, 21.
septembra 2022, med 8. in 14. uro
• za občane sosednjih občin: od
ponedeljka, 26., do torka, 27.
septembra 2022, med 8. in 14. uro.

februar
Monokomedija
S trebuhom za kruhom

VPIS:

• Sreda, 28. 9., od 9. do 17. ure
(sprejemnica Trubarjeve domačije)
• Četrtek, 29. 9., od 9. do 12. ure
(sprejemnica Trubarjeve domačije)
• Petek, 30. 9. od 10. do 17. ure
(TIC na Trubarjevi domačiji)

Lepo vabljeni k vpisu!

marec
Tutošomato

Režija: Boštjan Štorman

SNG Nova Gorica in Gledališče
Koper
Režija: Vito Taufer

S trebuhom za kruhom je celovečerna predstava za odrasle, ki
govori o iskanju svojega poklica,
jaza in izraza in tudi o poti, kako
najti tisto, kar nam bo dalo zadovoljstvo in kruh za življenje. Lucija
Ćirović vas popelje na zabavno pot
njenega šolanja, od prvega razreda
osnovne šole in vse do danes. V
monokomediji Lucija vključuje in
prepleta različna znanja in veščine
gledališke umetnosti: stand-up
komedijo, lutkarstvo in kot prva v
Sloveniji tudi posebno zvrst gledališke umetnosti, ventrilokvizem. Ventrilokvizem ali trebuhogovorstvo je
tehnika govorjenja brez premikanja
ustnic, s katero se ustvarja iluzija,
da glas prihaja od druge osebe ali
predmeta.

Ta planet je naša bajta,
če rečt, hiša od vseh nas ljudi …
Potrebna obnove je že njeki cajta,
ma, majstra pej ni an ga ni!
Fasada poka, po stenah mufa,
drsijo ji temelji, vlječe prepih …
Iz bajte se sliši pej samo barufa;
če vse ukop se zruši, ljudem je
vseglih.
Tutošomato, ni pameti prave.
Duo vje, kam se je skrila an kdaj?
Tutošomato, ta svjet je šou prou
ven z glave
an nima namjena se vrnt nazaj.
An vsem nam se močno pozna tuo,
da ni zdrave pameti niti za vzorc.
Ubrisan ta svjet je, da, tutošomato,
je pameten samo še norc,
ja, je pameten samo še norc …
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