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7. 1. 2005 sestanek UO TD Pekre
Prisotni; Z. Partlič, F. Riedl, I. Riedl, M. Cenc, C. Mlaker, M. Paulin, B. Čertalič, M. Kunčič
in R. Pavalec.
Vsem skupaj prav lep pozdrav. V naši sredini, bi lepo pozdravil g. Rada Pavaleca – dramskega
igralca in predlagam dnevni red:
1. Festival komedije
2. Razno
S soglasnim sprejemom dnevnega reda preidem k prvi točki – festival komedije, zato med
nami še enkrat pozdravim g. Radota., ki bo strokovni vodja festivala in nam bo z izkušnjami
svetoval pri izvedbi le tega. Do sedaj smo naredili…………………..
8. aprila 2005 s predstavo Janč avtorice Sonje Votolen v izvedbi KUD Milke Zorec Hotinja
vas, se je pričel prvi festival komedije v Pekrah.
Danes so se 15. zaslišale fanfare in gledališki zastori so se razpeli in pričel se je jubilejni, naš
in vaš, 15. festival komedije Pekre. Tekmovanje in srečanje ljubiteljskih dramskih skupin. V
teh letih se je na festival prijavilo 84 različnih dramskih skupin, s 309 predstavami in 113-imi
različnimi avtorji. Je edini festival te vrste v Sloveniji in v očeh ljubiteljskih dramskih skupin
pomeni enako kot Borštnikovo srečanje za profesionalce. Festival pod Pohorjem se je v letih
kakovostno razvijal in tako dobival značaj pravega gledališča, saj je že v petem letu postal
vseslovenski in poznan pri naših rojakih v zamejstvu.
S svojo prisotnostjo v preteklih letih sta nas počastila dva ministra za kulturo: dr. Grilc in
mag. Bizjak. Gostili smo tudi direktorja JSKD, mag. Repnika, in župane MOM g. Soviča,
g. Kanglerja, dr. Fištravca. Med nami sta bila tudi predsednika TZS, g. Rožič in g. Misja. Vsi
eminentni gostje so nam dali dodatni zagon za nadaljnjo delo, nastopajočim pa vzpodbudo
za nadaljnji trud pri igranju.
Seveda brez vas spoštovana publika, ki do zadnjega zasedete sedeže dvorane in z aplavzom
nagradite nastopajoče, naših zvestih donatorjev in sponzorjev, ki nam finančno in materialno
pomagajo pri izvedbi in medijev, ki z besedo in glasom širijo naš trud in trud nastopajočih
širom po Sloveniji, danes ne bi bilo tako kvalitetnega in uspešnega festivala.
Kot je dejala ga. Darija Krkoč, predsednica KD Domovina Osp, dvakratna prejemnica
nagrade komedijantka festivala: »Hvala festivalu komedije v Pekrah, ker nam je odprl še več
vrat in omogočil, da smo lahko svoje stvaritve predstavili na različnih koncih Slovenije. Za
organizacijo takšnega festivala je potrebno veliko dela, veliko ljubezni, veliko odrekanja in
energije, kar v Pekrah prav gotovo imajo. Vemo, da so odločitve o izboru predstav velikokrat
težke, prepričani pa smo, da jih v Pekrah izbirajo z veliko mero poštenosti in iskrenosti do
izvajalcev.«
Festival komedije v Pekrah je po besedah takratnega ministra dr. Uroša Grilca ob 10. obletnici
praznik komedije in ljubiteljske umetnosti s čemer dokazuje, da so lahko tudi ljudje, ki sicer
svoja življenja posvečajo drugačnim poslanstvom, izvrstni ustvarjalci in dokaz neponovljive
povezovalne moči, ki jo premore kultura. In kot je zapisal Mark Twain smeh nam daje pogum,
da se spoprimemo s tistim, kar je v življenju zagonetno in težko, nas dela močnejše in nam
omogoča, da pogledamo naravnost v oči tudi najbolj neprijetnim resnicam.
Tudi letos je pred nami je repertoar skrbno izbranih predstav, dvorana je vaša, oder od
igralcev. Za zaveso pa čakajo na nas nove zgodbe, prostor pa bo znova napolnil smeh, je
zapisal selektor festivala Rado Pavalec.
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Spoštovano občinstvo, donatorji, sponzorji in mediji: hvala, da nas spremljate vsa leta.
Velika hvala in zahvala pa vam, članicam in članom organizacijskega odbora komedije, saj se
brez vaših nesebično vloženih prostovoljnih ur dela, danes zavese ne bi razgrnile že petnajstič.
Zlatko Partlič,
predsednik TD Pekre
Eden najpomembnejših tovrstnih festivalov v Sloveniji, je zagotovo Festival komedije Pekre.
V 15. letnem delovanju je na ogled postavil najkvalitetnejše komedije, nastale v ljubiteljskih
gledaliških skupinah. Predstave teh skupin predstavljajo več kot polovico slovenske gledališke
produkcije in marsikje zagotavljajo ljudem edini stik z gledališko umetnostjo. Slovensko
ljubiteljsko gledališče je močno vpeto v slovensko kulturo. Komedijo kot tako promovira kot
enakovreden gledališki žanr in dokazuje, da komedija ni namenjena zgolj zabavi občinstva,
temveč predstavlja pomembno refleksijo današnji družbi.
Festival komedije Pekre je skozi leta postal stalnica na prireditvenem koledarju ljubiteljskih
gledališč. Nudi se kot stičišče za navezovanje stikov med skupinami in prostor, kjer laična in
strokovna javnost najkvalitetnejšim skupinam dajeta priznanje za veliko in pomembno delo.
Festival ponuja moralno nagrado za vsa prizadevanja, ki ga opravljajo pri so-oblikovanju
slovenskega gledališkega prostora.
Ker skupine za svojo kvalitetno rast potrebujejo tudi odziv strokovne javnosti, jim festival
komedije Pekre to izdatno omogoča in s tem nudi skupinam ob polnih dvoranah še dodatno
in zasluženo zadovoljstvo. Organizatorjem festivala komedije Pekre izražam čestitke ob
prehojeni poti v upanju, da bodo svoje plemenito poslanstvo še dolgo tako kvalitetno in
nesebično opravljali.
S spoštovanjem,
mag. Marko Repnik, direktor
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
KOMEDIJANTA 14. FESTIVALA KOMEDIJE 2018
KOMEDIJANTKA: Jerica Podpečan
za vlogo Žive Breskvar Piškur
v predstavi: Gospa poslančeva KOMEDIJANT: Damijan Perne
za vlogo Lojza
KUD Janko Krmelj Retečev predstavi: Petelinji zajtrk
Gorenja vas
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in
Šentjakobskega gledališče Ljubljana
KOMEDIJANTA 13. FESTIVALA KOMEDIJE 2017
KOMEDIJANTKA: Darija Krkoč
v vlogi Julije Piškavec
v predstavi: Plešejo zd'narjem KOMEDIJANT: Miha Brkinjač
za vlogo Žana, kuharičinega moža
KD Domovina Osp
v predstavi: Pridi gola na večerjo
KUD Škofljica
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KOMEDIJANTA 12. FESTIVALA KOMEDIJE 2016

KOMEDIJANTA 6. FESTIVALA KOMEDIJE 2010

KOMEDIJANTKA: Karmen Kerle
za vlogo gospe SAUNDERS
v predstavi: Ti nori tenorji
KOMEDIJANT: Vlado Bezjak
Gledališka skupina
za vlogo Radovana Blagojevića
KD Svoboda Brestanica
v predstavi: Pokojnik
KD Grajena

KOMEDIJANTKA: Darija Krkoč
v predstavi: Srečne vdove
KD Domovina Osp
KOMEDIJANT: Fabrizio Polojaz
v predstavi: Campiello
SKD Tabor Opčine

KOMEDIJANTA 11. FESTIVALA KOMEDIJE 2015
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

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 10. FESTIVALA KOMEDIJE 2014
KOMEDIJANTKA: Mirjam Sedmak
za vlogo Mimike Malek
KOMEDIJANT: Loris Tavčar
v predstavi:
za vlogo jezičnega dohtarja
Moj ata socialistični kulak
v predstavi:
Šentjakobsko
Burka
o
jezičnem
dohtarju
gledališče Ljubljana
SKD Tabor, Trst

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 9. FESTIVALA KOMEDIJE 2013
KOMEDIJANTKA: Juša Berce
za vlogo gospe Banskove
v predstavi: Bosa v parku
KOMEDIJANT: Segej Dolenc
KD Loški oder, Škofja Loka
za vlogo Ferda Knapa
v predstavi: Heroj ljudskih množic
Koroški deželni teater

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 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 2. FESTIVALA KOMEDIJE 2006
KOMEDIJANTKA: Nina Žvarc
v predstavi: Podnajemnik
KUD Vitomarci
KOMEDIJANT: Marko Kočar
v predstavi: Iz nevole v nevolo
KUD Križevci

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 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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Koroški
deželni tea
Slovenj Grater
dec

Avtorja:
SLAVKO PREGL in MAJA GAL
ŠTROMAR
Režija in dramaturgija:
MAJA GAL ŠTROMAR
Dramatizacija besedila Slavka Pregla »Zgode na dvoru kralja Janeza« (prizori na dvoru): MAJA GAL ŠTROMAR
Luč in ton: MARJAN AREH, MIŠO
MAZNIK in IGOR KOŠAK
Scenografija: SERGEJ DOLENC
Kostumografija: HELENA DOLENC
Ukulele in glasba: BENJAMIN PIRNAT
Posnetki in tonska obdelava: DUŠAN
STOJANOVIĆ

Norci

narediti iz napake
prednost, iz gnoja
zlato in, žal, tudi
obratno. Zdi se torej,
da tako režijsko kot
igralsko hodimo po
robu. Dramaturgija
razpada, vlada pada,
maske padajo, iluzije
že davno ni več, vloge niso
več jasne, tudi spolno gledano
ne, bog je mrtev in zdi se, da
tega nesrečnega slovenskega
Franckinega voza ne vodita
nihče drug kot kapital in
pohlep. »So what!«, bi dodali
sodobni akterji.
Milan Kundera je zapisal v Slavju
nepomembnosti: »Že zdavnaj smo spoznali,
da sveta ni mogoče vreči s tečajev, ne moremo
ga preoblikovati ne ustaviti njegovega
nesrečnega
napredovanja.
Preostala
nam je ena sama oblika odpora, da ga ne
jemljemo resno.« Zato smo se potrudili,
da bi se pri vseh slaboumjih, s katerimi nas
vedno znova preseneti politika, zabavali.
Toda kljub vsemu zabavali z razmislekom kakšna ambicija, kakšna naivnost, kakšna
norost! Upamo, da se boste tudi vi ob naših
norostih nasmejali, pa četudi grenko. Iztok
Mlakar je že vedel, ko je dejal: »Komedija ni
državotvorna.«

Igralci: BENJAMIN PIRNAT, DUŠAN
STOJANOVIČ, HELENA DOLENC,
MATEJ BLAŽUN, RENATA CIGALE,
SERGEJ DOLENC, STANKA POROČNIK
Pred vami, draga publika, je mozaična
predstava v predstavi, predvolilna komedija,
politična satira ali buffoniada, kakor vam je
pač ljubše, nedvomno pa hudomušni poskus
ugledališčenja današnjega razpršenega in
kaotičnega časa, ko nas polarizacija vedno
bolj hromi, ko nihče ne ve več, kdo pije, kdo
plača; ko levica postaja desnica in obratno, in
ko je v zadnji fazi čisto vseeno, kdo si ležerno
podaja oblast: kralj, norec ali minister. Kot
režiserka in soavtorica besedila sem si zadala
poseben izziv: kako razpadajočo strukturo
zrežirati v kompaktno fresko, da bi ob tem
ne izgubila čvrstosti ali občutka notranjega
razkroja. Podoben izziv so imeli tudi
igralci: kako verodostojno, profesionalno in
prepričljivo odigrati skrajno neprepričljive
in diletantske akterje 'našega dvora', kako

Predstava traja 80 minut.
Predstavo je omogočil:
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KD igralska
sk
pri gledališču upina
T
Čufarja , Jesen oneta
ice

Romantična komedija s songi
in bendom v živo
Avtor: GREGOR ČUŠIN
Režija: GABER K. TRSEGLAV
Scenografija in kostumografija:
AJDA PRIMOŽIČ LIMA
Razsvetljava:
BOŠTJAN KOS in KLEMEN VRABEC
Šepetalka: MIROSLAVA BOLTE
Zvočni efekti: KLEMEN ČERNE in
MIRKO BUDIMIR
Koreografija: ANJA MODERNDORFER
Kostumi in rekviziti:
ALEKSANDRA DŽAJIČ
Glasba: NATAŠA V. TRSEGLAV

Pekre

Za
zmeraj

GAŠPER POGAČNIK – Bojan, bestfrend
ELIZABETA ŽNIDARŠIČ
STEFANCIOSA – Vida, Ninina mama
KLEMEN KOŠIR – Stane, Ninin oče
METKA FRELIH – Gabi, Lukova mama
MATIJA KUNSTELJ – Franci, Lukov oče
Bend:
klaviature, vokal: NATAŠA V. TRSEGLAV
bas: DEJAN JERONČIČ, TADEJ KAMPL
bobni: ENOS KUGLER, VID ŽGAJNER
On in ona sta v odnosu prišla do točke, ko
se bosta razšla ali pa še bolj povezala. Odločita se za poroko. Še isti hip se v priprave
na dogodek in življenjsko prelomnico zareže slutnja usodne bolezni, ki zaznamuje tudi
odnose bližnjih in odnose med njimi. Dialogi bi bili radi komični in duhoviti, situacije
pa so morda resnejše, kot se zdijo.

Igralci:
BOŠTJAN SMUKAVEC – tipo, mojster,
zdravnik, mojškra, župnik
LUCIJA VIDIC – Nina, ona
MITJA ŠINKOVEC – Luka, on
NATAŠA M. ŠUBELJ – Sonja, bestfrendica

Predstava traja 1 uro 50 minut.

Predstavo je omogočil:
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KD Ivan Kau
čič
gledališka sk
upina
Ljutomer

Avtor: MARC CAMOLETTI
Režija: SREČKO CENTRIH
Scena: ALBIN ROŽMAN
Šepetalec: VIKA LEBAR
Ostali sodelavci:
ROBERT SEMENIČ in MILAN PRELOG

Katastrofalna
večerja

Igralci:
SREČKO CENTRIH – Bernard
LJUBA ERHATIČ – Jacqueline, njegova žena
MARKO JEREBIČ – Robert, njegov prijatelj
NINA ŽITEK – Suzanne, njegova ljubica
ROMANA IVANUŠA – Suzette, kuharica
ALBIN ROŽMAN – George, kuharičin mož

Katastrofalna večerja je situacijska komedija, ki govori o pristnih, namišljenih, zlaganih, željenih, prikritih in še kakšnih odnosih med poročenim parom, v katerem ima vsak svojega ljubimca oziroma ljubico. En sam telefonski klic, ki ga pomotoma prevzame Jacqueline, podre
vse načrte in cel konec tedna obrne na glavo njenemu možu Bernardu, ki je pričakoval, da bo
žena pri mami, sam pa bo ta čas na vikendu z ljubico Suzanne praznoval njen rojstni dan. Še
sreča, da si je priskrbel alibi – družinskega prijatelja Roberta, ki pa je hkrati Jacquelinin ljubimec. Vsi skrbno načrtujejo situacije v svoj prid. Tako pristane nič hudega sluteča kuharica Suzette iz kateringa »Dober tek« v različnih vlogah, ki jim ne sledi niti njen mož George. Splet
okoliščin povzroči »igro družin«, kdo je s kom – resnično, začasno, zares?
Predstava traja 1 uro in 40 minut.

Predstavo je omogočil:
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sobota ,
16. 3. 2019
ob 19. uri

KD Janez Jal
en
Notranje gori
ce

Pekre

Prevare

Avtorica: JERA IVANC
Režiser: GORAZD ŽILAVEC
Scena: BOGDAN FRANCELJ in PETRA POVIRK
Razsvetljava in zvočni efekti: NEJC ROGELJ
Sodelavci: GREGOR KRAŠEVEC, MARJAN ROGELJ,
BOŠTJAN SLANA, ANDREJA ALJANČIČ POVIRK,
NATAŠA RECER
Igralci:
LUCIJA ALIČ – Majster Harleccinni, šefe
JANEZ REMŠKAR – Giovanni Trapattoni, obubožani vdovec
ANKA ERŽEN – Monica Bellucci Trapattoni, njegova hči
JURE RAJŠP – Gianluigi Buffon Trapattoni, njen brat dvojček
MOJCA NOVAK – Deborah Compagnoni, njuna dojilja
MATIC ROGELJ – Marco Materazzi, Trapattonijev sluga
MATIC ROGELJ – Carlo Ancelotti, bogati vdovec
KLAVDIJA JAPELJ – Gianna Naninni, njegova hči
URŠKA BAČAR – Isabella Rossellini, njena gardedama
12. FESTIVAL KOMEDIJE - PEKRE
ANŽE RUS – Francesco Totti, lepi meščan
JURE RAJŠP – Mario Balotelli, Tottijev sluga
Petek, 4.3.2016 ob 19. uri
DPD LOŠKA DOLINA, Stari trg pri Ložu
ANŽE RUS – Paolo Maldini, večni študent
ZBEŽI OD ŽENE
KLAVDIJA JAPELJ – Ilona Staller – Cicciolina, poceni pocestnica
Avtor: Ray Cooney
JANEZ REMŠKAR – Alessandro Costacurta,
Režija: Andreja Buh
Scena: Ivan in Nik Zabukovec
lastnik gostilne »Juve«
Inspicent: Marinka Oblak
LUCIJA ALIČ – Michel Platini, lastnik restauranta »Olympique«
Igralci:
Mary Smith, prva žena Johna Smitha – Rosana Ožbolt
BOŠTJAN SLANA in MARJAN ROGELJ – Odrska delavca
Barbara Smith, druga žena Johna Smitha – Neja Nahtigal
in Katja Telič
John Smith, taksist – Niko Ožbolt

narednik Trouhgton, policist – Emil Kandare
»Prevare, prevare, prevare imajo svoje čare. Preslepijo okoDetektiv
in uho,
v igro
Stanley
Gardner, sosed
Mary invas
Johna zapeljejo
– Simon Baraga …«
Novinarka – Katarina Ravšelj
Detektiv narednik Porterhouse, policist - Ludvik Krajc
Bobby Franklin, sosed Barbare in Johna – Beno Peček

Stari, obubožani vdovec Giovanni Trapattoni bi rad oddal svojo hčerko Monico Bellucci
John je zelo zaposlen londonski taksist. Dela v dopoldanski
izmeni,
pa popoldanski,
pa tudi večerni,starcem
kar je pravzaprav
Trapattoni, vendar nima za burek … no, za doto. Nekako se
pogodi
z drugim
– lepohotnim
dober izgovor za njegovo dokaj nenavadno življenje. John je
namrečžepi.
poročen dvakrat
– z Mary
v Wimbeldonuhčerka
in z Barbaro vne bi
Carlom Ancelottijem, da bo hčerka prišla v zakon s praznimi
Hura!
Vendar
Streathamu, le nekaj ulic proč.
dodelanim
razporedom mu
lepo uspeva krmariti
med
starca vzela, saj bo ob njem s'rotica redkokdaj vesela – onaZobema
bi
se
poročila
z mladim,
postavnim
ženama, dokler na ulici ne ugleda dveh roparjev, ki poskušata okrasti starejšo gospo.
John
želi ušes
pomagati,zaljubljen
pri tem pa jo skupi v
in prelestno
pristane v bolnišnici. Izgubi nekaj
sanjačem in ljubiteljskim pesnikom Francescom Tottijem.Dobronamerni
Ta
pa
je
do
dragocenih ur in njegov razpored se sesuje. Zamuja k obema ženama, kar povzroči niz zapletov.
Mary in Barbara
kličeta vsaka svojo
policijaženska
gre takoj v akcijo,
Gianno Naninni Ancelotti, katere srce pa se vname za Pierluigia
Collino,
kipolicijsko
je v postajo,
resnici
– John pa se vse bolj
zapleta. Na pomoč mu priskoči sosed in prijatelj Stanley iz Wimbeldona, ki sprejme vlogo kmeta
in homoseksualca, samo da bi rešil Johna. V zgodbo se zaplete še gejevski sosed iz Streathama,
preoblečena Monica Bellucci Trapattoni, ki ima skrito željo
se z fotografi
… !!!
cela
zmešnjava!
zabeli–paporočiti
jo novinarka, ki Johnovo
jo objavi
na prvi
strani časopisa. Ubogi John! Mu bo
uspelo rešiti vsaj en zakon?
Ker živimo v času prevar na vseh področjih (no, v bistvu človek
živi s prevarami odkar se je
Predstava traja 1h 50 minut.
postavil na zadnje noge), smo se odločili, da nas bodo tokrat
prevare le zabavale. Pridružite se
nam v dobri uri simpatičnih in nič bolečih prevar tudi vi! Predstavo je omogočil:
Predstava traja 1 uro 30 minut.

Predstavo je omogočil:
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Avtor: J. B. P. MOLIERE
Režija: MATIJA MILČINSKI
Scena: TATJANA OBLAK MILČINSKI
Šepetalec: ANA BABNIK
Razsvetljava: IGOR PINTERIČ
Zvočni efekti: ŽIGA SREBOT JELOVŠEK
Lektor: LUDVIK KALUŽA
Koreografinja: MATEJA JEREBIC
Igralci:
BOJAN TRAMPUŠ – Arnolf
HENRIKA PETERNEL – Agneza
JAN BERTONCELJ – Horac
BLAŽ VEHAR – Krizald
MATEJ ČUJOVIČ – Petruc
JASNA KORON – Žoržeta
GAŠPER MURN – notar
JURE SIMONIČ – Enrik
MATJAŽ ERŽEN – Oront
JUŠA BERCE – oštirka, starka
Če se moški zagleda v dekliški obrazek, ko ima punčka komaj štiri leta in jo zaupa v vzgojo samostanu, ki naj jo ohrani »čim bolj neumno«, on pa jo bo – v svojem strahu da ne bi bil rogonosec – poročil, ko bo stara dvajset let, se nam zdi taka zgodba vsaj nenavadna, če že ne bizarna. V francoskem okolju, kjer je skakanje čez plot in natikanje rogov skorajda nacionalni
šport, pa bi se zadeva nemara zdela celo verjetna.
Vsaka dobra komedija ima v sebi tudi nekaj tragičnega. In vsak komičen značaj ima v sebi tudi nekaj grenkobe. Arnolf je v svojem bolestnem begu pred rogovjem smešen, a njegova naivna zagrizenost ga pahne v osamo. Ljubljena oseba ga odklanja – pa vendarle: ali je v resnici
zaljubljen ali gre le za odnos do lastnine? Ne vemo, kaj bo z njim, ko zapusti prizorišče, kakor
tudi ne vemo, kakšna bo nadaljnja usoda mladega para, ki smo ga pred zatemnitvijo videli v
objemu. In če se sprašujemo o aktualnosti Šole za žene, ki jo letos uprizarjamo na Loškem
odru, skušajmo najti kakšne približke v gibanju #Me Too, ali kot bi rekel Molière - #moi aussi. Če natanko razmislimo, bi lahko celo rekli, da je bil prav Molière s tem besedilom eden prvih feministov, takoj za Aristofanom z Lizistrato.
Predstava traja 1 uro 20 minut.

Predstavo
je omogočil:
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sobota ,
23. 3. 2019
ob 19. uri

Šentjakobsko
gledališče
Ljubljana

Avtor: GIOVANNI BOCCACCIO,
JANEZ USENIK
Režija: PRIMOŽ EKART
Scena: PRIMOŽ EKART
Razsvetljava: GREGOR TÖRNER in
ELA ŠEGINA
Zvočni efekti:
MIHA VLAJ in MATEJ KERMAVNER
Kostumografija: BOJAN VISTER
Glasbena oprema:
DARJA HLAVKA GODINA
Lektorica: KATARINA KRAPEŽ
Oblikovanje luči: BRANKO ŠULC
Vodja predstave, rekviziter
in garderober: MARKO SKOK
Oblikovalka maske:
INCOGNITO DESIGN
Maska: URŠA VRBANČIČ,
ANJA BLAGONJA,
MARIJA ORAŠANIN,
NATAŠA CASTALDI
Scenski tehnik in predelava scene:
IVAN KOSTANJEVEC
Izdelava in predelava kostumov:
KLARA ZUPAN in BOJAN VISTER

Pekre

Dekameron

Verjetno so vsem znane zgodbe, postavljene
v čas kuge, ko so bili ljudje potisnjeni na rob.
V tej skrajni življenjski situaciji najdemo razvratne ljudi, ki jim je popolnoma vseeno, kako živijo, pa tudi take, ki prisegajo na zdravo
življenje, se zdravo hranijo in se izogibajo ljudi. Kakršenkoli že je njihov življenjski slog,
pa je vsak mnenja, da ga bo rešila le njegova
teorija. Mar ne bi tudi danes radi na podoben
način preživeli krizo, ki je sicer druge vrste?
Ob tem nam avtor ponuja še eno možnost.
Pripovedujmo si zabavne in šaljive zgodbe,
začinjene z lažjo, razvratom in nasiljem, ki
mu modreci s spretnim besedičenjem znajo
uiti. Zbere se sedem lepih in mladih deklet
ter trije postavni možje in si v desetih dneh
pripovedujejo vsak dan nove zgodbe v varnem in prijetnem okolju, daleč stran od kužnega ozračja. Pred nami bodo zgodbe na
novo zaživele v dramatizaciji našega člana Janeza Usenika in odrski postavitvi igralca in
režiserja Primoža Ekarta, ki ob tej priložnosti s Šentjakobskim gledališčem sodeluje prvič.

Igralci:
NIVES MIKULIN – Pampinea
TINA TAVČAR – Fiametta
ANJA GLUŠIČ – Neifila
TJAŠA VALENTINČIČ – Elissa
MAŠA MEDVED – Lauretta
PIJA SVETEC – Filomena
NINA IGRUTINOVIČ – Emilia
TOMAŽ URGL – Dionio
EDI GRIL – Filostrato
ELIAS RUDOLF – Panfilo

Predstava traja 1 uro 30 minut.

Predstavo je omogočil:

Jadranska c. 24, 2000 Maribor
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KUD vesel te
ater,
Dolenjske to
plice

Pekre

Poštna
prevara

Avtor in režija: ROKO SANDA
Scena: MARKO PEČJAK
Šepetalec: AJDA HUDOLIN
Razsvetljava: ANDREJ GOTENC
Zvočni efekti: TOMAŽ ŽUPANČIČ

Avtor in režija: TONE PARTLJIČ
Scena: ANDREJ JURKOVIČ
Šepetalka: DANILA VOZELJ
Razsvetljava in zvočni efekti: ROK MLAKER
Vodja predstave: MARJAN VOZELJ
Glasbeno vodstvo: Dr. INGE BREZNIK
Kostumografija: METKA AJHMAJER
Igralci:
ANICA JURKOVIČ, MIRJAM KLAVZ DOLINAR – Olga, profesorica slovenščine
PIA PREBEVŠEK, HELENA REISMAN –
Maša, njena hči
KSENJA ONIČ – čistilka Marija
GREGOR ANTOLIČIČ – Peter,
študent teologije
DEAN KIKEC – Andrej, državni podsekretar na
ministrstvu za okolje
NEVENA JOSIPOVIĆ – Saška, feministka
IGOR OBLAK – poštar
STANKO ZOREC – Franček, čistilkin mož

Toda vse se poruši, ko mama na obletnici mature
svojih dijakov izve, da je bil dijak Peter v gimnaziji zaljubljen vanjo in da je tudi zato odšel študirat teologijo, kjer pa so ga odslovili, ker je nastopil proti celibatu. In na tej obletnici se kljub več
kot dvajsetletni razliki v letih med njima zgodi ljubezen. Olga dokazuje, kako je, če se vname stari
panj. Hči ji prizna, da se je spustila v partnerski
odnos z državnim podsekretarjem na ministrstvu
za okolje, ko je prevajala diskusijo v evropski koROSVITA DOMANJKO, ANKA FINGUŠT, misiji v Madridu.
MAJDA CENC, DANILA VOZELJ, NEVENA Nekdanji dijak Peter pošilja erotična sporočila
JOSIPOVIĆ, ANICA JURKOVIČ, MIRJAM svoji izvoljenki, ki jih nehote prebere hči Maša.
KLAVZ DOLINAR IN DRAGAN GRGIĆ – Ko se pojavi državni podsekretar Andrej Suhi, ki
je dvajset let starejši od Maše, čistilka Marija parudeleženke parade ponosa
zameša, naredi zmedo, ker glede na starost
odOlga,
1998tnerje
žemama
ne ve, kdo je kdo. Vmes pride do dodatne zmede,
Maša, magistra prevajanja in njena
slavistka, živita sami, ker se je mama ločila. Ma- ker lezbijke zbirajo podpise za enakost pred zakoma malo preveč skrbi za hčerko, saj prebira celo nom tudi v Olgini hiši.
njena pisma. V hišo prihaja tudi čistilka Marija, ki Na koncu se presenetljivo vse po komedijsko razje osamljena, ker si je njen mož, ki 30
dela v Nemči- plete v spoznanju, da je družina v krizi in da obstajajo vse vrste partnerski odnosi. Skratka, to je satiji, našel drugo. Maša priteče domov in pove,
Zagrebškada
cestaje
ra na človeške lastnosti in na to, da smo vsi krvavi
tudi njo ravnokar zapustil Rok.
Olga, ki je možev odhod že prebolela, poučuje pod kožo, četudi smo pedagogi ali teologi. NorčuMašo, da so ženske središče sveta, da rojevajo ce- je se iz tako imenovane tradicionalne družine in
lo te nezanesljive moške ter da ima v pedagoški raznih zbiranj podpisov za referendume. Po drugi
strukturi visok položaj, ki ga je dosegla sama brez strani pa nosi tudi nostalgično noto, saj avtor ugoulica
ulica
tavlja,
da je ena od nesreč sodobnega človeka osapomoči moških. Njen refrenJaskova
je »Ženske
smo sa- Jaskova
mozadostne«, celo v spolnosti in ob hčerini osu- mljenost, ki se je vsi bojimo.
plosti omenja vibratorje in druge erotične pripoPredstava traja 1 uro 50 minut.
močke za samozadovoljevanje.
Špelina ulica

Ulica kovinarjev

Pravi Tezenčan

Predstavo je omogočil:

Igralci:
DRAGO PRIMC – Roman Kuzman,
mlad gostilničar, bivši ropar
SANDI BRADAČ – Miran Švara, ropar,
Romanov nekdanji mentor
VANJA LUKŠIČ – Sandra Benko, roparka, femme fatale
GREGOR ŽNIDARŠIČ – Vitan Butovski, ključavničar, zbiratelj
BORIS GREGORČIČ – Leopold Zupančič, poštar v Spodnji Grapi
DENISE ĆATOVIĆ – Alma Merlin, poštna upravnica v Spodnji Grapi
DARKO ŠENICA – Filip Laška, lokalni policist
ALEN ĆATOVIĆ – Damir Mihailović, kriminalistični inšpektor
IRENA ŠPELIČ – Gavriella Sharon, lokalna ostarela diva

Vsak konec meseca v Spodnji Grapi vlada napetost. Cela soteska že namreč šušlja o tem, da
lokalni poštar dostavlja pokojnine v Vršace. Pol milijona evrov v gotovini. Vsak sanjari kako
bi ukradel ta denar, vendar vsi živijo v strahu pred hribovci, ki bi ob prvem sumu, da so pokojnine izginile, zradirali celo Spodnjo Grapo. Vsi se namreč še spominjajo, da sta včasih bili
dve Grapi, Spodnja in Zgornja. In da je od Zgornje zdaj ostalo samo še napajališče za krave.
Zato vedno vsi sanjarijo, nikoli pa nihče zares ne izvrši tega ropa stoletja. Dokler v vas ne pride profesionalna roparska ekipa prav s tem namenom.
Poštna prevara je komedija v treh dejanjih, ki nas popelje v ekscentrični svet Spodnje Grape,
kjer poštarji bentijo čez lenobo, policisti počivajo pod vsako senco, lokalni gostilničar pa vrta rov skozi štiri metre betona in sanjari o velikem plenu. Gostilničar Kuzman je namreč bivši
profesionalni ropar, ki se je v Spodnjo Grapo skril pred očesom zakona. A penziona je konec,
ko izve za pol milijona, ki vsak mesec potuje čez sotesko proti hribovskim vasem. Tako v vas
povabi svojo staro ekipo, nehote pa še specialnega inšpektorja Mihailovića, ki neizogibno zaplete načrte. Trojni rop, dvojna prevara in en rezultat – popolna zmešnjava.
Predstava traja 1 uro 40 minut.
Predstavo je omogočil:

javne prometne površine • odvajanje in čiščenje odpadnih voda • javna razsvetljava in prometna signalizacija
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Pekre

KOMEDIOGRAFOVA
KAMRICA

Vsak od nas ima v srcu kamrice skrivnosti,
ključa od kamric pa ne da nikomur, je zapisal Cankar. Tudi komediograf jih ima, včasih
kako odklene in jo razkaže drugim. V njih so
otroštvo, spomini na starše, nekdanje ljubezni
in razočaranja, spoznanja… V naslednji, ki je
še bolj trdno zaklenjena, so morda sanje, jaz
bom pisatelj, jaz sem na svetu zato, da nasmejem ljudi, a so tudi spoznanja, ki so srcu »rane
usekale krvave«, kakor je rekel Prešeren.

031 787 425

Komediograf Tone Partljič, čigar več komedij
se je zvrstilo tudi na našem festivalu, bo na
sklepnem večeru odklenil katero od svojih
srčnih kamric ...

PE: Radvanje 070/ 991 045
PE: Pobrežje 070/ 804 669

Restavracija
02/ 614 22 00

Predstavo so omogočile:
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Pekre
Pizzeria

Crni Baron

DOST d. o. o.

OKREPČEVALNICA JELKA

Bezjakova
6, 2341 Pekre
IZPOLNI
NAROČNIK
tel.: 02/ 61 32 850

www.turisticna-zveza.si

Limbuška cesta 49, 2341 Limbuš
info@uprint.si www.uprint.si

www.slovenia.info
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