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VSTOPNICE
2 uri pred predstavo v Domu kulture Pekre

Obiskovalci se morajo držati priporočil za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 
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18. Festival komedije

KORONAVIRUS NI ŠALA, 
PRAV ZATO SE MORA KOMEDIJA NADALJEVATI

Dve leti je minilo odkar smo bili po samo dveh odigranih predstavah na pekr-
skem odru prisiljeni odpovedati Festival komedije Pekre. Dve leti, odkar se je 
javno življenje, kot smo ga poznali, ustavilo. 

Najprej za dva tedna. Potem dlje. V upanju, da nam bo uspelo s festivalom na-
daljevati, smo ga prestavili prvič, v mesec maj. S težkim srcem in veliko prila-
goditvami nato še v september leta 2020, a ni nam bilo usojeno. Prvič v zgo-
dovini festivala smo ostali brez smeha, brez veselja in brez pobega k našim 
najljubšim … veseloigram. Tako smo bili prikrajšani za tisto, česar se v vsako 
letu v marcu najbolj veselimo – za odbite komedije s krasnimi igralci. Za fan-
tastične režije z izjemnimi kostumi, predanimi odrskimi delavci in tehničnim 
osebjem.

Lani smo ga z veliko mero sreče izpeljali, okrnjenega. Pa vendar. Uspelo nam 
je. Čeprav težko, z veliko manj obiska kot sicer. Naše občinstvo je bilo prestra-
šeno. Korona nam je vsem vzela veliko. Naše drage, našo sproščenost in naše 
komedije. Ampak, mi se ne damo. Pekrčani smo posebni ljudje. Podobno kot 
leta 1991 tudi zdaj vztrajamo in ostajamo. Zato, pozdravljen 18. Festival ko-
medije Pekre, najboljši festival ljubiteljskih dramskih skupin v Sloveniji in za-
mejstvu! Pa čeprav s PCT, maskami in medsebojno razdaljo.

Aleksandra Lovrenčič
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18. Festival komedijeZahvaljujemo se donatorjem 18. festivala

www.turisticna-zveza.si www.slovenia.info

TLB d.o.o.
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KOMEDIJANTA 14. FESTIVALA KOMEDIJE 2018

KOMEDIJANTA 15. FESTIVALA KOMEDIJE 2019

KOMEDIJANTA 17. FESTIVALA KOMEDIJE 2021

KOMEDIJANTA 13. FESTIVALA KOMEDIJE 2017

KOMEDIJANTKA: Jerica Podpečan
za vlogo Žive Breskvar Piškur
v predstavi: Gospa poslančeva
KUD Janko Krmelj Reteče-
Gorenja vas

KOMEDIJANTKA: Anka Eržen
za vlogo Monice Bellucci 
in Pierlugia Colline
v predstavi: Prevare
KD Janez Jalen iz Notranjih Goric

KOMEDIJANTKA: Anja Glušič
za vlogo Izabele 
v komediji Laurina Baffieja 
»RESNO MOTENI« v izvedbi
Šentjakobskega gledališča Ljubljana.

KOMEDIJANTKA: Darija Krkoč
za vlogo Julije Piškavec
v predstavi: Plešejo zd'narjem
KD Domovina Osp

KOMEDIJANT: Damijan Perne
za vlogo Lojza

v predstavi: Petelinji zajtrk
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in 

Šentjakobskega gledališče Ljubljana 

KOMEDIJANT: Marko Jerebič
za vlogo Roberta

v predstavi: Katastrofalna večerja
KD Ivan Kaučič Ljutomer 

KOMEDIJANT: Boštjan Smukavec
za vlogo sprevodnika v predstavi  »VOZI, 

MIŠKO!« v izvedbi gledališča 
Toneta Čufarja iz Jesenic

KOMEDIJANT: Miha Brkinjač
za vlogo Žana, kuharičinega moža

v predstavi: Pridi gola na večerjo
KUD Škofljica

KOMEDIJANTA 11. FESTIVALA KOMEDIJE 2015

KOMEDIJANTA 12. FESTIVALA KOMEDIJE 2016
KOMEDIJANTKA: Karmen Kerle
za vlogo gospe SAUNDERS
v predstavi: Ti nori tenorji
Gledališka skupina 
KD Svoboda Brestanica

KOMEDIJANT: Vlado Bezjak
za vlogo Radovana Blagojevića

v predstavi: Pokojnik
KD Grajena

KOMEDIJANTKA: Bojana Furlan
za vlogo Tince
v predstavi: Češpe na figi
KD Brce Gabrovica pri Komnu KOMEDIJANT: Dare Bogataj

za vlogo Harpagona
v predstavi: Skopuh

KUD Janko Krmelj Reteče-Gorenja vas
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KOMEDIJANTA 7. FESTIVALA KOMEDIJE 2011
KOMEDIJANTKA: Simona Napast
v predstavi: Partnerska poroka
KUD Rače

KOMEDIJANT: Mario Dragojević
v predstavi: Mali diktator

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

KOMEDIJANTA 8. FESTIVALA KOMEDIJE 2012
KOMEDIJANTKA: Mira Bolte
v predstavi: Čaj za dve
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

KOMEDIJANT: Frenk Kranjec
v predstavi Vstajenje Jožefa Švejka

KUD Valentin Kokalj Visoko

KOMEDIJANTA 6. FESTIVALA KOMEDIJE 2010

KOMEDIJANTKA: Darija Krkoč
v predstavi: Srečne vdove
KD Domovina Osp

KOMEDIJANT: Fabrizio Polojaz
v predstavi: Campiello

SKD Tabor Opčine

KOMEDIJANTA 9. FESTIVALA KOMEDIJE 2013
KOMEDIJANTKA: Juša Berce
za vlogo gospe Banskove
v predstavi: Bosa v parku
KD Loški oder, Škofja Loka KOMEDIJANT: Sergej Dolenc

za  vlogo Ferda Knapa
v predstavi: Heroj ljudskih množic

Koroški deželni teater

KOMEDIJANTA 10. FESTIVALA KOMEDIJE 2014
KOMEDIJANTKA: Mirjam Sedmak
za vlogo Mimike Malek
v predstavi: 
Moj ata socialistični kulak
Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana

KOMEDIJANT: Loris Tavčar
za vlogo jezičnega dohtarja 

v predstavi:
Burka o jezičnem dohtarju

SKD Tabor, Trst
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KOMEDIJANTA 5. FESTIVALA KOMEDIJE 2009
KOMEDIJANTKA: Katja Markež
v predstavi: Čistilka Marija
KPD Stane Petrovič Hajdina

KOMEDIJANT: Damijan Zagoršek
v predstavi: Afera poln kufer

KD Draženci ŠUS Teater

KOMEDIJANTA 4. FESTIVALA KOMEDIJE 2008
KOMEDIJANTKA: Zorica Premovič
v predstavi: Čaj za dve
KD Pekre-Limbuš KOMEDIJANT: Dragan Radonić

v predstavi: Naslednik
Društvo srbska skupnost Ljubljana

KOMEDIJANTA 3. FESTIVALA KOMEDIJE 2007
KOMEDIJANTKA: Vera Slavič
v predstavi: Ženska že ve
KUD Križevci

KOMEDIJANT: Vlado Bezjak
v predstavi: Gospa ministrica

KUD Grajena

KOMEDIJANTA 2. FESTIVALA KOMEDIJE 2006
KOMEDIJANTKA: Nina Žvarc
v predstavi: Podnajemnik
KUD Vitomarci

KOMEDIJANT: Marko Kočar
v predstavi: Iz nevole v nevolo

KUD Križevci

KOMEDIJANTA 1. FESTIVALA KOMEDIJE 2005
KOMEDIJANTKA: Nina Krajnčič
v predstavi: Krivica boli
KUD Štefan Romih, Črešnjevec KOMEDIJANT: Milan Černel

v predstavi: Na kmetih
KUD Vitomarci
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petek,
11. 3. 2022 
ob 19. uri

Za vse 
sem sama

Avtor: MIHA MAZZINI
Režija: ALEN JELEN
Scenografija: URŠA LOBODA
Glasba: DARJA HLAVKA GODINA
Razsvetljava: 
MATIC HERING, KLEMEN KOŠIR
Zvočni efekti: KLEMEN VRABEC
Kostumografija: VANDA KLEMENC
Kostumi: ALEKSANDRA DŽAJIĆ
Izdelava scene, luč in ton: 
KLEMEN KOŠIR, MATIC HERING
Poslikava scene: JOŽE ANDERLE
Rekviziterka in šepetalka: JASNA KOVAČ

Igralci:
MATEJA MLAČNIK - Marija, slovenska 
mama 
IVAN BERLOT - Jože, njen mož
GREGOR MANDELJC - Mirko, starejši sin 
MATEJ MUŽAN - Matej, mlajši sin 
MILAN TRKULJA - Zdravnik 
OLJA ŠEST - Novinarka 
MIRI BOLTE - Glas upokojenke 

Ko so me iz jeseniškega gledališča povabili, če bi zanje napisal 
komedijo, sem najprej odklonil, a sem se hitro premislil. Pr-
vič, rodne Jesenice, drugič komedija, najtežji žanr, ki ga glo-
boko spoštujem.
Načeloma smo slepi za realnost in večino življenja preživimo 
samodejno, na avto-pilotu, ker tako pač živijo ljudje okoli nas 
in so tako živeli naši starši. Zato se mi zdi tako zelo dragoceno, 
da naše vsakdanje rituale in dejanja zagledamo na odru in se 
jim zasmejemo. Kajti smeh je pol realnosti in če se znamo za-
smejati sebi, potem smo že korak iz najhujšega. Koliko zla so 
povzročili in ga še povzročajo ljudje, ki sebe jemljejo smrtno resno. »Za vse sem sama!« je v svoji srčiki zgod-
ba o strahu pred užitkom. Pa naj bo še tako droban in kratkotrajen, kolikokrat ga prekinemo prav zato, ker se 
vprašamo, kaj bodo sosedje rekli? Ali pa odrasli otroci, tako kot v tej komediji.
Miha Mazzini
 
Komedija scenarista, dramatika, režiserja in kolumnista Mihe Mazzinija je aktualna, pa še presneto dobra in 
ostra kritika naših medsebojnih odnosov, navad in razvad. Mama Marija, po domače Micka, podpira tri voga-
le hiše in veliko krat še četrtega. Predano, z vso materinsko ljubeznijo skrbi za tri svoje odrasle moške. Vdano 
prenaša sitnega, skopuškega moža Jožeta. Družini kuha iz ostankov. Piše naloge in seminarske mlajšemu sinu 
Mateju, ki gre že v četrti letnik večerne šole. Mama ima tudi veliko, razumevajoče materinsko srce za starejše-
ga sina Mirka, ki ves dan na kavču piše spletne komentarje, raje pritiska tipke kot babe in je že izgorel od na-
pornega dela. Mama Marija je za vse sama!
Potem pa kot strela z jasnega Jožeta na stara leta zadene kap! Kot se za dobro komedijo spodobi, se situaci-
ja obrne na glavo. Stari tečni Jože postane Giuseppe in tako hitro kot je »24.000 Baci« zmagala na festivalu v 
San Remu, mamo Marijo povabi v Italijo! No, zgodi se še veliko norih stvari, a najbolj pomembno je, da za le-
pe stvari in spremembe v življenju nikoli ni prepozno.
Komedija »Za vse sem sama!« je novo, sveže besedilo na Jesenicah rojenega dramatika. Režiser pa je zelo po-
nosen, saj bo tokrat že drugič krstno uprizoril novo Mazzinijevo gledališko besedilo.
Alen Jelen

Predstava traja 45 minut.

Igralska skupina pri gledališču Toneta Čufarja, Jesenice
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KUD Vesel teaterDolenjske toplice
 

 

 

   

 

 

sobota, 
12. 3. 2022 
ob 19. uri

Trgovina s
samomorilskimi 

pripomočki

Avtor: ŽIGA VALETIČ
Dramatizacija: SERGEJ DOLENC
Priredba besedila in dramaturgija: MAJA GAL ŠTROMAR
Režija: MAJA GAL ŠTROMAR
Scena: MAJA GAL ŠTROMAR
Razsvetljava: ALEŠ PLAVEC, ANDREJ GOTENC 

Igralci:
VANJA LUKŠIČ - Hilda Novak
VILMA PLANINC - Ženska/Sonja Lažovna
ANJA VIDRIH - Študentka Mira/Agentka
DRAGO PRIMC - Poslovnež/Vuk Đanković Sova
GREGOR ŽNIDARŠIČ - Parfumer/Agent
NATAŠA KRAMER - Novinarka pisateljica/Agentka
DENISE ĆATOVIĆ - Kriminalistka Brigita Brigavc
ALEN ĆATOVIĆ - Psihoterapevt/Moški/Mirko Zajec

Pelin komedija TRGOVINA S SAMOMORILSKIMI PRI-
POMOČKI se loteva vprašanja samomorilnosti. 'Ali se he-
cate? Komedija? Ali se iz ljudi, ki so se odločili predčasno zapustiti naš svet, delate norce?' Nikakor 
ne! Še kako se zavedamo tragike in brezupa ljudi, ki so se znašli na robu! A hkrati tudi vemo, da 
vsaka dobra komedija pereče probleme posameznika ali družbe predstavi s humorjem, a s tem 
ne izgubi ostrine in globine. Pričujoča komedija je, kljub žanrski lahkotnosti, družbeno angažira-
na, saj odpira mnoga pomembna vprašanja o sodobnem človeku, izgubljenem v vedno bolj hek-
tičnem svetu. 
Glavna junakinja, Hilda Novak, odpre trgovino »Tunel«, kjer obupancem prodaja samomoril-
ske pripomočke. Hilda povzema najtemnejše in najbolj okrutne tone naše družbe. Njen pohlep 
ne pozna meja, etika je še ni oplazila, manipulacija je njeno orožje. Toda ali res? Kaj pa, če je vse 
le igra, s katero poskuša na svojstven način odvrniti razočarance od samomora? In kaj se zgodi, če 
država in za to poklicani organi tovrstnih pogoltnosti ne zajezijo, kaznujejo, temveč jih celo pov-
zemajo in se po njih zgledujejo? To so vprašanja, ki si jih tudi mi postavljamo. Seveda si ne domi-
šljamo, da bomo nanje odgovorili, a seme bomo, vsaj upamo, zasejali. 
S pričujočo predstavo se spoštljivo priklanjamo vsem, ki niso zmogli, in so nas predčasno zapusti-
li. Sprejetje in razumevanje njihove stiske je nemara še največja učna ura za nas, ki smo jih pre-
živeli, in hkrati izziv, da kljub vsemu še vztrajamo v iskanju lepote, miru in sočutja, seveda on-
kraj cenene retorike. Pričujoča komedija nas v krhkosti tuzemskega bivanja še kako povezuje.« 

Predstava traja 75 minut.
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petek, 
18. 3. 2022 
ob 19. uri Hotel Opera

KD
Ljutomer

Avtor: KEN LUDWIG
Režija: VIKTOR HRVATIN MEGLIČ
Scena: ALBIN ROŽMANA
Šepetalec: MARIJA LAČEN
Razsvetljava: in zvočni efekti: STANISLAV KAUČIČ MIŠO
Kostumi in maska: NINA ŠULIN
Pevsko mentorstvo: FELICIA HERIČ TAŠKOV

Igralci:
BERNARD REBERNIK - Max, Saundersin pomočnik 
ANJA PUŠENJAK - Maggie, Maxovo dekle 
MIRA REBERNIK ŽIŽEK - Mila Saunders, direktorica opere 
JOŽEF PEČNIK - Tito Merelli, svetovno znani tenorist 
FANIKA ZOREC - Maria, Titova žena 
DANIJELA KUTNJAK - Diana, sopranistka
SONJA KOLBL - Julia, predsednica sveta opere
JOŽEF LABA - Mark, Titov največji oboževalec

Ogledali si boste komedijo zapletov, kanček kriminalke in veliko romantike. Zamenjave, in-
trige, neverjetne situacije, sobe, hodniki, gledališče, karakterji, petje v živo, oboževanje, ope-
ra in predvsem ljubezen - amore. Vse to povzema dogajanje v predstavi Hotel Opera, spomni 
nas na težke situacije, ki nas potisnejo iz cone udobja, pravzaprav pa ponujajo možnost oseb-
ne rasti in preobrazbe. To se zgodi našemu glavnemu junaku Maxu. Nekaj neverjetnih ur, ki 
mu v celoti spremenijo življenje za zmerom...ubran gledališki ansambel bo ponudil kvaliteten 
odrski nastop in tisti globlji humor, ki ga na odrih velikokrat pogrešamo.

Predstava traja 100 minut.
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sobota, 
19. 3. 2022 
ob 19. uri

Izpoved 
mazohista

Prosvetno društvo Vrhovo Žaba 
gledališče

Po motivih dramskega besedila Romana Sikore
Režija: KATARINA KLAJN
Asistentka režije: ANA MARIJA LEDNIK
Glasba: MATIJA MARION
Grafična podoba: SIMON BREGAR
Avtor fotografij: DAVID BOLE
Avtorji priredbe: ustvarjalci predstave

Igralci:
URŠKA KLAIN MARION
ŽIGA MEDVEŠEK – Gospod M

V predstavi s podnaslovom »morbidni monolog« spoznamo Gospoda M., sodobnega mu-
čenika, in njegovo trnovo pot skozi delovni vsakdan. Po njej ga vodi nekakšen sodobni Satir 
v najrazličnejših zapeljivih preoblekah: v podobi mučnih ljubezenskih odnosov, spoštovanja 
vsemogočnih avtoritet, krutega izkoriščanja delovne sile ... A kot vsak priden in vzoren mazo-
hist Gospod M. v vsem tem nadvse uživa; ne le to, v želji po sreči prosi za še več trpljenja. Ne 
samo zase, tudi za druge. Od mazohizma do sadizma je namreč le korak.
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KD Mah teater
Dragomer

 

 

 

   

 

 

sobota, 
26. 3. 2022 
ob 19. uri

Pohlep v 
dolini 

Barjanski
Avtor: PO IVANU CANKARJU (Pohujšanje v dolini šentflorjanski) 
priredil MIRAN SETNIKAR
Režija: MATIJA MILČINSKI
Dramaturg: LEON NAGDALENC
Scena: NEVENA KRALJ
Šepetalec: LIZA GOLOB, DAMJANA ROŽIČ
Razsvetljava in zvočni efekti: TADEJ KVATERNIK

Igralci:
IVICA RAJKOVIČ – Peter, imenovan Hassan 
SUZANA PITKA/ DAMJANA ROŽIČ - Julija
SAŠO BREJC - Župan
INKA ZDRAVKOVIČ - Županja
ALEŠ KOZJAN - Bankir
ZINKA KOS - Lokalna zdravnica 
NEVENA KRALJ - Učiteljica Angela
SILVO PONTELLI - Župnik
IGOR BOBBERA - Popotnik
META JURAČ - Ministrica
MIRAN SETNIKAR - Hudič

Pred dobrimi stotimi leti je Ivan Cankar napisal dramo  Pohujšanje v dolini šentflorjanski. 
Ob nastanku so ga milo rečeno raztrgali z besedami: to ni umetniško delo, to je konfuzno de-
lo brez dramatskega zapleta, pisec prezira moralo in žali kristjane in je obenem vzvišen ter 
nesramen. Viri navajajo, da je Cankar vse skupaj napisal iz enega preprostega razloga: šlo je 
za odpor do odnosa, ki ga je imela vladajoča družba do umetnosti in svobodnega izražanja.
POHLEP V KOTLINI BARJANSKI je veseloigra, ki bi jo lahko danes napisal taisti Ivan 
Cankar. Pohlep je mamljiv tako kot pohujšanje. Dolina pa se spremeni v barje. V močvirje, ki 
ga je potrebno izsušiti. V igri vidimo zakaj je to Sizifovo delo. Nravi posameznika pač ni mo-
goče zamenjati. Lahko se zamenja dlako, tistega spodaj pa nikoli.
Tako se veseloigra brez napovedi spremeni v farso. Farsa je vse, kar se dogaja v tej barjanski 
kotlini, ki je navadno močvirje. Močvirje prepleteno z egoizmom in spletkami. Nihče ni ne-
dolžen in nihče ni direktno kriv. Vsak igra več vlog.
Razlog, da uprizarjamo to delo je podoben Cankarjevemu. Umetnost, kultura in svobodno 
izražanje so na preizkušnji.  Obstaja nevarnost, da v imenu boja za zdravje pozabimo na boj 
za kulturo. Kulturo, ki nastavlja ogledalo tudi skozi takšne igre, kot je Pohlep v dolini barjan-
ski. In da ne bo pomote: vsaka podobnost z junaki našega časa, ki nam odrejajo koščke svo-
bode, je zavestno  naključna.

Predstava traja 60 minut. 
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KD Pavza,Selnica ob Dravi
 

 

 

   

 

 

petek, 
1. 4. 2022 
ob 19. uri Skočiva 

pod odejo

Avtor: RAY COONEY
Režija: ALEKSANDRA BLAGOJEVIČ
Priredba: STANKA BREZNIK
Producentka: POLONCA PERKUŠ
Scena: ALEKSANDRA BLAGOKEVIČ IN 
ČLANI DRAMSKE SEKCIJE
Izbor glasbe, efekti in razsvetljava: 
ALEKSANDRA BLAGOJEVIČ, ŽIGA 
VUJANOVIČ

Igralci:
ALENKA ŠKERBINEK - Ivana
JANKO STOJKOVIČ - Filip
DARKO ŽUNKO - Ali Pen
EVA ROJ - Lina
JERNEJ MOŽIČ - Hinko
NATAŠA KOPRIVNIKAR - Silvia
DANIJEL JEHART - Valter
MATEJA ŽUNKO - Iva Smeh

V stanovanju Filipa in Ivane Markl je zelo živahno. Ker se odpravljata na založniško večerjo, 
njuno odsotnost in prazno stanovanje želijo izkoristiti njuni prijatelji in znanci – Filipov pri-
jatelj in partner Hinko, ki venomer vara svojo ženo, Ivanina prijateljica in Hinkova žena Lina, 
ki hoče možu vrniti milo za drago, prav tako pa njun notranji opremljevalec Ali Pen, ki se skri-
vaj sestaja s postavno varuško Silvijo. Situacija se zaplete, ko se začno vsi pari hkrati zbirati v 
stanovanju … hišni zvonec pa se spet oglasi. Zaradi nenapovedane gostje postane v stanova-
nju še bolj vroče. Koga bo torej pod kovter spustila gospa Markl?

Predstava traja 80 minut.  
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sobota, 
2. 4. 2022
ob 19. uri

Ljubezen , 
strast in grdi 

puloverji

Avtor: KEN LUDWIG 
Režija: JAŠA JAMNIK
Prevajalec: JAŠA JAMNIK
Lektor: RENATO HORVAT
Scena: DAMIR LEVENTIĆ
Razsvetljava: GREGOR TORNER
Zvočni efekti: MIHA VLAJ
Kostumografinja: NATAŠE RECER
Vodja predstave, rekviziter in garderober: MARKO SKOK
Oblikovanje maske in frizur: INCOGNITO DESIGN
Maskerki: INCOGNITO DESIGN, LORA BURZIĆ
Scenski tehniko: IVAN KOSTANJEVEC, GREGOR TORNER, MIHA VLAJ
Izdelava scene: MONADA, BRANKO LEVIĆ, DAMIR LEVENTIĆ
Predelava kostumov: NATAŠA RECER, BOJAN VISTER

Igralci:
DOMEN BLATNIK - Justin
MAŠA MEDVED - Louse
GAŠPER PAVC - Bingham
ANJA GLUŠIČ - Pamela
SAMO RAVNIKAR - Dickie
LAURA IVANČIČ - Muriel
NEZOPOTAMSKY - Kuhar
SREČKO KERMAVNER - Glas napovedovalca

V manjšem rekreativnem klubu se zagreto pripravljajo na vsakoletno tekmo proti rivalskemu 
klubu. Stvari se zapletajo, ko najboljši igralec domačih prestopi v kljub 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… A kdo bo vskočil 
namesto prebeglega člana? Ko se že zdi, da je dvoboj izgubljen, sledi 
preobrat. Še dobro, da se med osebjem najdejo sposobni mladi fantje 
in dekleta, ki so v nekaterih stvareh (postrežba, golf) izjemno spre-
tni, v drugih (ljubezen) pa ne tako zelo. In ko se že zdi, da je tekma 
dobljena, sledi nov preobrat… Golf, spletke, uživaštvo, grdi pulover-
ji, nove zaljubljenosti, stare ljubezni, izgubljeni zaročni prstani, po-
grete strasti in – ogromno humorja.

Predstava traja 90 minut.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
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18. Festival komedije

Uroš Kuzman nas popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špri-
canje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v tej krohotanja in hihita-
nja polni blok uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo 
predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ - smeha. S predstavo Profesor Kuzman mlajši je 
nastopil že skoraj 200-krat in vedno navdušil še tako raznoliko publiko.

Predstava traja 120 minut.

Uroš Kuzman
 

 

 

   

 

 

nedelja, 
3. 4. 2022 
ob 19. uri

Profesor
Kuzman 
mlajši
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18. Festival komedije
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02/ 614 22 00

PE: Radvanje 070/ 991 045

PE: Pobrežje 070/ 804 669

Restavracija


