GLEDALIŠKI ABONMA 2017/18
Gledališki abonma komedija vključuje pet gledaliških predstav. Sezono pričnemo v
mesecu oktobru in vse do aprila 2018. V programu plus bo predstava Poštar, v
spomin na Gašperja Tiča. Predstave bodo predvidoma ob koncu tedna.
SITI TEATER: Še vedno mame
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE: Ti nori tenorji
GLEDALIŠČE KOPER : (Totalno) katastrofalna večerja
SMEJMO SE IN KOSOVELOV DOM SEŽANA: Buh pomagej
SLG CELJE: Moški brlog
Program plus
ŠPAS TEATER: Poštar
ŠPAS TEATER: Nora dekliščina
Vpis abonmaja:
Vpis abonmaja: 6. septembra od 9 do 12. ure in od 15. do 17. ure. (v pisarni Krajevne
skupnosti Sv. Duh,Sv. Duh 10, Škofja Loka) in na abonma@sv-duh.si ali na 041 915
955, kjer dobite vse dodatne informacije
Prijavnica za abonma 2017/18
Cena abonmaja:

Abonma komedija

Redni

Upokojenci, študentje, dijaki

75 €

70 €

Dokazila: Upokojenci odrezek zadnje pokojnine, študentje potrjen indeks ali
študentska izkaznica, dijaki dijaška izkaznica. Plačilo je možno v treh obrokih.
Ugodnosti abonmaja:
Z nakupom abonmaja imate stalni sedež. Abonenti boste obvestila o predstavah
prejemali po navadni in elektronski pošti in sms sporočila. Abonmajska vstopnica je
prenosljiva.

Vabljeni k vpisu!

Kratke predstavitve predstav:
ŠE VEDNO MAME
Siti Teater

Režiser:Uroš Fürst
Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar/Mojca Fatur,Tijana Zinajić/Leja Jurišič, Nina
Valič/Barbara Medveščak in Ana Urbanc/Gorka Beden
Po uspehu komedije Mame, ki je navdušila tudi občinstvo festivala Dnevi
komedije 2015 in Ani Urbanc prinesla naziv Žlahtna komedijantka, je tukaj še bolj
odkrita komedija in še več mam!
Sedem let, ena kriza, dva bivša in trije novi, da o kilah niti ne govorimo. Ampak
mame so še vedno mame. Mulčki so zrasli v mule in mulce, njihove mame pa najdejo
čas – sicer komaj in stežka –, da se dobijo vsaj enkrat tedensko. Ampak ne tako, kot
smo jih vajeni, ležerno, v oblakih dima, čvek sem, drink tja … ne, ne, tokrat gre zares.
Pripravljajo se na glasbeno-plesno točko v okviru dobrodelnega koncerta, izkupiček
katerega bodo namenile sirotišnici, od koder je vnukinja sestrične bivše tašče novega
partnerja Irminega bivšega. Do koncerta jih loči samo še pet vaj, od katerih se prav
nobena ne odvije po načrtih. Jim bo uspelo?
Predstava traja 1 uro in 40 minut
Zaradi spremenjenega kadilskega zakona predstava ni namenjena osebam mlajšim od 18 let, saj se
v predstavi ena od igralk pretvarja, da kadi.

_______________________________________________________________________

TI NORI TENORJI
Šentjakobsko gledališče
Režija: Gojmir Lešnjak-Gojc
Igrajo: Žiga Sedmak,Maja Jaklin,Leopold Pungerčar, Damijan Perne, Katarina
Batagelj, Marko Skok, Urška Koželj, Tatjana Rebolj.
Ti nori tenorji je vrhunska, mojstrsko napisana in spretno prevedena komedija
zmešnjav, polna duhovite in iskrive situacijske in besedne komike. Ob uprizoritvi v
New Yorku so jo med drugim označili kot "eno redkih dobrih fars še živečega
avtorja".
Vsebina uprizoritve, ki jo je za Šentjakobsko gledališče Ljubljana zrežiral Gojmir
Lešnjak Gojc, se vrti okrog gostovanja slavnega in priljubljenega tenorista
svetovnega slovesa Tita Merellija, ki ga oboževalci ljubkovalno naslavljajo tudi Il
Stupendo. Vodstvo opere, osebje prestižnega hotela in celotno mesto nestrpno
pričakujejo njegov prihod. Direktor opere ga pričakuje predvsem kot odrešenika in
rešitelja zavožene sezone, njegovi oboževalci, v prvi vrsti hotelski gospodinjec, hči

direktorja opere, predsednica sveta opere in sopranistka Diana pa si želijo bližnjega
srečanja z njim. Toda stvari niso tako enostavne, kot so videti na prvi pogled!
Merelli, velika svetovna zvezda, je kot se za zvezde njegovega kova spodobi, zelo
muhast in svojeglav. Njegova žena, pohotna kokoš, ki nima kaj dosti od moža ni več
kos zvezdnikovemu načinu življenja. Ob njej si želijo Titove pozornosti še tri malo prej
omenjene pohotnice, direktorjeva hči Maggie, sopranistka Diana in predsednica
sveta opere madam Julija. A direktor Saunders ima s svojim pomočnikom Maxom
rešitve za vse in vsakršne zaplete.
Predstava traja 1 uro in 55 minut in ima 1 odmor
_______________________________________________________________________
(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA
Gledališče Koper
Režiser: Samo M. Strelec
Igrajo: Aleš Valič,Mojca Partljič, Igor Štamulak, Vanja Korenč,Anja Drnovšek, Gorazd
Žilavec

Idilična hišica, ki je vikend na podeželju. Žena je odpotovala k svoji mami, mož je v
krizi srednjih let – ljubica pa ima rojstni dan. Da bi ji pripravil čudovit večer, mož
naroči hrano in pijačo (vključno s kuharico), za vsak primer, za izgovor, za alibi, če bi
bilo ženi kaj sumljivo, povabi še svojega najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na
domnevno moški vikend, zabavo.
Toda ta prijatelj je skrivni ljubimec njegove žene, ki se zdaj nepričakovano pojavi na
vratih. Kuharica se pretvarja, da je model in model se mora pretvarjati, da je
kuharica, v resnici pa ne razlikuje juhe od torte. Izmišljena nečakinja, mama, ki je
nenadoma zbolela, in Casanova srednjih let, predvsem pa laž za lažjo … Kako se bo
vse to izteklo? Bo na koncu vendarle zmagala prava ljubezen? Ima laž kratke noge?

Predstava traja 1 uro in 55 minut.
___________________________________________________________________
BUH POMAGEJ
Smejmo se in Kosovelov dom Sežana
Režija : Danijel Malalan
Igrajo:Franko Korošec,Žan Papič, Boris Devetak
V enem in edinem vaškem bifeju Eden se iz dneva v dan odvijajo enake zgodbe.
Izkušen gostinec Marko (Franko Korošec) dobro pozna navade svojih gostov, zato ob

nedeljah bife odpre nekoliko prej. Na kavico in jutranja modrovanja takrat namreč
prihaja Tuljo (Žan Papič), lastnik pogrebnega zavoda Eden manj.
Tudi tistega usodnega nedeljskega jutra ob premlevanju dogodkov vaškega življenja
sanjata nov in drugačen svet, le da ju tokrat med sanjarjenjem preseneti obisk
gospoda Boga (Boris Devetak). Razočaran nad človeštvom jima ta slovesno naznani,
da pripravlja nov vesoljni potop. Novica ni kaj prida spodbudna in Tuljo in Marko nad
njo nista najbolj navdušena. Ko pa jima Vsemogočni pove, da sta med vsemi
Zemljani edina, ki bosta vesoljni potop preživela, postanejo prijatelji. Prijateljski odnos
opogumi Tulja in Marka, da Bogu začneta sugerirati načrt nove, pravičnejše ureditve
sveta. Tekom dogajanja doživita svoj notranji razvoj in se iz egocentričnih in
koristoljubnih Slovencev začneta spreminjati v bojevnika za dobrobit vsega človeštva

Predstava traja 1 uro in 25 minut
_____________________________________________________________
MOŠKI BRLOG
SLG Celje
Režiser: Sandy Lopičić
Zasedba: Andrej Murenc, Vojko Belšak, Damjan M. Trbovc, Tarek Rashid, Tanja
Potočnik
Moški sovražijo šoping! Ni hujšega kot soboto zabiti v nakupovalnem centru,
spremljati ženo in jo spodbujati pri njenih nakupih. Ji svetovati, kateri odtenek iste
bluze ali hlač naj si kupi, ali naj se odloči za čevlje z zaponko ali brez. Zato se trije
prijatelji vsako soboto izmuznejo svojim ženam in si najdejo zatočišče v kleti
nakupovalnega centra, svoj brlog, kjer se počutijo varne in lahko počnejo »moške«
stvari, medtem ko njihove žene šopingirajo do nezavesti. Njihovi »moški« opravki so
poležavanje na kavču, pitje piva, spremljanje nogometa in pritoževanje nad ženami.
V njihovi moški idili jih zmoti gasilec, ki jim najprej pojasni, da vse, kar počnejo, ni
dovoljeno, potem pa se tudi sam hitro pridruži skupini. Skozi njihove zabavne in
zafrkantske pogovore se razkrije, da so vse prej kot zadovoljni s svojimi življenji in
sami s seboj.
Komedija Moški brlog se poigrava s številnimi moško-ženskimi stereotipi in razkrije
humoren pogled na odnose med moškimi in ženskami, tokrat z moške perspektive.
Moške težave so pogosto veliko banalnejše od ženskih tegob, a zato nič manj ne
obremenjujejo njihovih življenj. Nepremostljive razlike v pogledih na šoping, ljubezen,
zakonsko zvezo in življenje razdružujejo zakonske pare.
Duhovito komedijo o medsebojnih odnosih, potrošništvu in moškem prijateljstvu bodo
še dodatno popestrili številni glasbeni hiti v živo.
Premiera: 1.december 2017

Abonma plus

POŠTAR
Špas teater
Avtor: Boris Kobal
Igra: Boris Kobal

Tajni agent je med nami!
So skrivnosti, ki jih pozna samo poštar! Ko vam na vratih dvakrat pozvoni in mislite,
da so vse vaše skrivnosti skrite toliko, kolikor so priprta vaša vrata ali kolikor o njih
molčite, se pošteno motite.
Prvo in edino pravilo čuvanja skrivnosti pravi, da je treba biti s poštarjem v dobrih
odnosih!
Le pomislite, kdaj ste nazadnje skrivali ljubimca v stanovanju, kdaj ste vrata odprli v
spodnjem perilu, kdaj ste kaj 'lepega' povedali o sosedu, nič hudega sluteč na cesti
kaj izklepetali znanki, odnašali steklenice po zabavi, zatajili kakšno izvršbo ali pa
dobili pošiljko, katere vsebino poznate samo vi, pošiljatelj … in seveda vaš poštar?!
Ko vam (in vsem drugim) iz tedna v teden in iz leta v leto prinaša pisma, račune,
državna in občinska obvestila, položnice, opomine, ljubezenska in anonimna pisma,
pakete s skrito vsebino… le previdno! Vsak poštar je Sherlock Holmes svoje vrste.
Priprta vrata in kakšno povabilo na okrepčilo s strani osamljene gospe, je čisto dovolj,
da si sestavi sliko.
Premiera: september 2017
_______________________________________________________________________
NORA DEKLIŠČINA
Špas teater
Režija: Violeta Tomič
igrajo: Urška Vučak, Tadej Pišek, Maja Martina Merljak, Jernej Čampelj, Lara
Jankovič, Sebastijan Starič in drugi
Pričakujte vse – od zapleta do vročega ognjemeta!
Žurka za punce – zabava, ki smo jo (pre)dolgo čakali! Vse ženske brez izjeme,
skrivajo v sebi divjo strast, domišljijo in poželenje. Samo sprožilec je treba najti! Že
res, da seksi glasbeni hiti zažgejo, ampak – Kaj če tu napišemo čez moške jih pač
ni!

»Dekleta, čaka nas nora noč! Saj veste, »VSE, KAR SE NE SME« in kar se za
dekliščino še kako spodobi!«
Kadar se zberejo ženske prijateljice, ni nikoli brezzveznih tém – vse na tem svetu je
pomembno! In ko v zanosu pogovor steče na dekliščino, moški striptiz in 'zadnji ples'
na svobodi, hitro prebudijo levinje v sebi … in se potem, ko gre zares, enako hitro
strgajo z verige…
Vroč in sočen večer se odvija v nočnem klubu, s polnokrvnimi slačifanti in
spektakularno zabavo, ki jih slednjič pripelje do usodnega, nebrzdanega - jaaaaaaa!
Gledališka različica velike britanske uspešnice za vsa čutila Do nazga je že pred 20
leti razgalila, kako znajo ženske na striptiz moških večerih hitro najti zver v sebi!
Vzklikanje in glasno zapeljevanje, gibko premikanje, spodbujanje, mačje priprte oči
… veliko znanja in izkušenj je v tem. In prav nič modrosti.
Je pa super žurka, ki je ne smete zamuditi!
Premiera v mesecu novembru
Gledališče si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijavnica za abonma 2017/18

Medijska sponzorja:

