
sreda, 25.9. 2019 ob 19.30

Milan Grgić
I ♥ NJOFRA     

komedija

MG Ptuj
režiser: Samo M. Strelec

Igrata: Gojmir Lešnjak Gojc, Vlado Novak

80. leta prejšnjega stoletja. Še imamo rešpekt do Ljudske milice, Jugoslovanske ljudske 
armade, še se ve, kdo pije in kdo plača in kdo ali kaj je zunanji sovražnik.
V socialističnem bloku živita mož in žena. In njuna hči.
On, morda »gradjansko lice na službi u JNA«, naturaliziran Mariborčan (Vlado Novak), in Ona, 
morda Ljubljančanka z meščanskim, intelektualnim pedigrejem (Gojmir Lešnjak Gojc).
Nekega jutra On pri britju zagleda z rdečo šminko na ogledalo napisano sporočilo njegove 
ljube hčerkice: I ♥ NJOFRA     
Hči je zbežala od doma – ker se bo poročila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala ata, če dovoli! 
Nezaslišano. Mama za to seveda ve, a se dela, kakor da ne ve nič. In drži hčerki »štango«.
Ko ata ugotovi še to, da žena ščiti hčerko, znori. Dvigne »auf« Ljudsko milico in se odloči, da 
bo šel do konca: Tale Njofra že ne bo njegov zet! Preprečil bo poroko, ugrabil bo hčer.
In sploh: kdo je mladenič s čudnim imenom Njofra?

Četrtek, 17.10. 2019 ob 19.30

Florian Zeller
OČE 

drama

SLG Celje 
Režiser: Jernej Kobal

Igrajo: Branko Završan, Manca Ogorevc, 
Lučka Počkaj, Andrej Murenc

Igra francoskega dramatika srednje generacije Floriana Zellerja (1979) Oče  je izmuzljiva 
pripoved o dementnem očetu in njegovih najbližjih, ki se soočajo in spopadajo s to boleznijo. 
Avtor je zanjo prejel vse najprestižnejše evropske nagrade, od Molièrove do vseh britanskih 
nagrad za dramatiko. Igrajo jo povsod po Evropi, celo na londonskem West Endu in na 
newyorškem Broadwayu. 
Avtor nas v svet dementnega očeta Andréja spretno zapelje tako, da stvari vidimo skozi 
njegov pogled, ne z vidika hčere Anne, njenega partnerja Pierra ali bolniške negovalke. André 
si na vso moč prizadeva, da bi v svojem zmedenem svetu našel smisel. Pripoved nenehno 
spodmika naša pričakovanja in mestoma deluje celo kot srhljivka, še posebej takrat, ko se 
v očetovem stanovanju pojavijo popolni tujci, mestoma pa tudi kot čudna pinterjevska 
črna komedija. Gre za odlično izpisano besedilo, ki skozi problem demence spregovori tudi 
o ljubezni med starši in otroki ter mejah potrpežljivosti, pa tudi o tem, kako se pravzaprav 
odnos med otrokom in staršem v starosti obrne.

četrtek, 9.1. 2020 ob 19.30

Mark Haddon
SKRIVNOSTNI PRIMER ALI 

KDO JE UMORIL PSA
avtistična detektivka

Sng Nova Gorica
Režiserka: Renata Vidič

igrajo: Žiga Udir, Helena Peršuh, Gorazd 
Jakomini, Anja Drnovšek, Medea Novak, 

Rok Matek, Luka Cimprič, Jure Kopušar

Petnajstletni Christopher najde umorjenega sosedovega psa. Umor ga močno vznemiri, zato 
se odloči, da bo izsledil storilca in napisal detektivko o skrivnostnem primeru. Pri raziskovanju 
naleti na odpor sosedov, najbolj pa mu nasprotuje njegov oče Ed. Christopher ne odneha in 
postopoma se mu začne razkrivati zgodba zamolčanih družinskih skrivnosti. Iz njegovega 
pristopa k problemu, nenavadnega vedenja in načina razmišljanja je jasno, da je Christopher 
visoko inteligenten, tako rekoč matematični genij, vendar z avtistično motnjo, imenovano 
aspergerjev sindrom, ki ga ovira predvsem v komunikaciji in nadziranju impulzivnih reakcij. 
Toda prav ta njegova posebnost nam omogoča, da skozi njegovo opazovanje ter razumevanje 
situacij in odnosov ugledamo življenje drugače, kot smo ga sicer vajeni doživljati.
Roman Marka Haddona Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa, ki je izpisan kot 
Christopherjeva prvoosebna pripoved, je bil hkrati natisnjen kot knjiga za mladino in odrasle. 
V letu izida je prejel več prestižnih nagrad, nagrado Whitbread za najboljšo knjigo in najboljši 
roman (v kategoriji romanov za odrasle), nagrado Commonwealth za najboljši prvenec in 
nagrado Guardian za otroško književnost. Tudi pri nas se je zelo priljubil tako mladim kot 
odraslim bralcem.
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13.2.  2020 ob 19.30

Eric Chapell
O MRTVIH SAMO DOBRO

komedija

Šentjakobsko gledališče
Režiser: Jaša Jamnik

Igrajo: Katja Fajdiga, Lili Bačer 
Kermavner, Srečko Kermavner, Edi Gril, 

Maša Medved, Nives Mikulin

Sodobna komedija angleškega avtorja Erica Chappella O mrtvih samo dobro, ki je bila krstno 
uprizorjena leta 2010, se začne na dan kremiranja trupla priljubljenega komika Davida “Dava” 
Thursbyja. 
“Žalujoča” družba pokojnikovih sorodnikov, prijateljev in kolegov, ki se zbirajo ob njegovi 
krsti, da bi mu izkazali zadnje spoštovanje, namreč kmalu ugotovi, da o njem vejo veliko manj, 
kot so si mislili. Skozi njihove spomine in duhovite dialoge se pred nami začnejo razkrivati 
sočne pikantnosti, laži in prevare iz njegovega življenja, ki gledalca zabavajo s presenetljivimi 
obrati in humorja polnimi situacijami. In ko se pojavi še skrivnostna ženska, ki je nihče ne 
pozna, je napetost na vrhuncu. Na koncu se nam zdi, da je pravzaprav Dave tisti, ki ima zadnji 
nasmeh. Kot da bi povedal enega od svojih štosov.
V dobri uri in pol smeha in zabave nam O mrtvih samo dobro na svojevrsten, humoren in 
sproščen način razgalja nekatere večne resnice o prijateljstvu, zvestobi, slavi in seveda smrti.    
Nagrade: PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO PREDSTAVO po izboru žirije, 14. festival komedije Pekre 
2018gledališča Zlati lev, Umag, Hrvaška, 2018

četrtek, 5.3. 2020 ob 19.30

Theresia Walser
TAKA SEM KOT VI, 

RADA IMAM JABOLKA
črna komedija

Mestno gledališče Ljubljansko
Režiser: Boris Ostan

Igrajo: Mario Dragojević, Jette Ostan 
Vejrup, Ajda Smrekar, Tjaša Železnik

V igri Taka sem kot vi, rada imam jabolka srečamo soproge treh nekdanjih diktatorjev in 
njihovega simultanega prevajalca Gottfrieda. Igra ima obliko novinarske konference, na 
kateri bodo medijem najavili nastajanje filmske upodobitve življenj prisotnih žensk, ki so 
zlorabile moč. Najbolj razvpita med njimi je Imelda Marcos, žena filipinskega diktatorja 
Ferdinanda Marcosa, ki je skupaj s svojim možem vladala dvajset let, pri čemer sta družno 
preusmerjala državno bogastvo na svoje tajne račune in brutalno obračunavala z opozicijo. 
Druga je samozvana kraljica Kartagine: Leila Ben Ali, priučena frizerka in znana lahkoživka, 
ki se je poročila s faliranim študentom Zino el Abidino Ben Alijem, ki je do obisti obvladoval 
tunizijske varnostno-obveščevalne službe in z vojaškim prevratom postal predsednik 
Tunizije. Tretja, mogoče slovenskemu občinstvu še najmanj znana, je Margot Honecker, žena 
predsednika bivše Nemške demokratične republike, ki je od leta 1963 do padca berlinskega 
zidu leta 1989 delovala kot ministrica za izobraževanje in vzgajala bodoče zavedne državljane. 
Njene vzgojno-izobraževalne metode so bile mešanica stalinističnih in nacističnih prijemov 
in so vključevale mučenje, ugrabitve in nasilne posvojitve otrok, obvezno vojaško vzgojo itd. 
Med vsemi tremi je edina, ki se ni pustila zapeljati blišču in bogastvu.
Vse tri političarke se srečajo v preddverju dvorane, kjer čakajo na začetek novinarske 
konference. Čakalnica pred odrom sveta je premajhna za vse tri in tako Walserjeva odstira 
njihove osebnosti s komičnimi nesoglasji, iz katerih kmalu postane jasno, da nobena od njih 
niti malo ne obžaluje svojih dejanj. 
Igro odlikujejo lucidno poigravanje z dejstvi iz polpretekle zgodovine, jedek smisel za ironijo 
in humor ter angažirano opozarjanje na človeško neobčutljivost vladajočih elit.

april, 2020 ob 19.30 predstava, ki bo na regijskem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin izbrana za zaključni 
festival Linhart 2020

DODATNI PROGRAM

december 2019 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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