25. 09. 2019

20:00 k & k Šentjanž

09. 10. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Čudežna terapija

Alenka Hain Že spet in nikoli več Schon wieder nie wieder

režija: Tijana Zinajić
igrajo: Uroš Smolej, Tjaša Železnik, Tanja Ribič

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: Lara Vouk, Aleksander Tolmaier, Sebastjan Starič

Daniel Glattauer, mednarodno uveljavljeni avstrijski pisatelj, je zaslovel z
romanom »Proti severnemu vetru«. Za komedijo »Čudežna terapija«, na Dunaju
premierno uprizorjeno leta 2015, ga je navdihnil zanj očitno zelo preprost
priročnik za psihoterapevte, tako da gledalci med predstavo ne opazujejo le tuje
intime, temveč tudi satirično obravnavanje banalizacije psihoterapije.

Po uspešni predstavi režiserke in avtorice Alenke Hain z naslovom
»5&20 udarcev / Schlagzeilen« v izvedbi petih koroških igralk in enega igralca
ter zelo pozitivnih medijskih odzivih Teater Šentjanž leta 2019 v sodelovanju s
slovenskimi poklicnimi igralci in igralkami iz Avstrije in Slovenije na odru prireja
nov plesno-gledališki avtorski projekt, ki kritično reflektira sodobno družbo.

Daniel Glattauer

29. 01. 2020
Marta Buchaca

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

20:00 k & k Šentjanž

Deklice ne bi smele igrati nogometa
GLEDALIŠČE KOPER

režija: Daniel Day Škufca
igrajo: Mojca Partljič, Igor Štamulak, Tjaša Hrovat

Besedilo katalonske dramatičarke Marte Buchaca se bolj kot o vzrokih za tragično
nesrečo sprašuje, kako dobro v resnici poznamo sebe in svoje najbližje. Zakaj v
trenutkih iskanja odgovorov najprej pomislimo na najslabše? Kaj se je zgodilo z
ljubeznijo, s solidarnostjo, pomočjo, toplino, zakaj smo kljub prisotnosti najbližjih
lahko osamljeni? Po dramski predlogi je katalonska televizija leta 2014 posnela
tudi televizijski film.

TEATER ŠENTJANŽ

18. 03. 2020

20:00 Farovž Šentjakob

06. 11. 2019 20:00

Theaerhalle 11 Celovec

Marjan Nečak in Maja Hrgović

Deklica s strunami
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Marjan Nečak
igrajo: Barbara Cerar, Uroš Fürst, Branko Šturbej

Intimna drama na ozadju družbenega dogajanja v sodobni Evropi poteka
na meji med stvarnim in sanjskim svetom, med prepoznavnimi, pogosto
neprijetnimi situacijami na mejah in postajah ter spomini in prividi, v katerih se
prepletajo časi in jeziki, glasba in poezija, trpkost in lepota življenja.

29. 04. 2020

20:00 k & k Šentjanž

Ne pozabite na rože

Thomas Bernhard Videz vara

režija: Ivana Djilas
igrata: Polona Vetrih, Lara Bešić (violončelo)

režija: Dušan Mlakar
igrata: Ivo Ban, Vladimir Jurc

Avtobiografska pripoved Polone Vetrih

SNG DRAMA LJUBLJANA

Besedilo in songe za predstavo sta na podlagi več daljših razgovorov s Polono Vetrih
napisali režiserka Ivana Djilas in dramaturginja Ana Duša. V pregled 49-letnega
gledališkega ustvarjanja sta vpletli tudi drobce usod velikih pozabljenih igralk,
kot sta bili Marija Nablocka in Marija Vera.

SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST

Tragikomično igro »Videz vara« je režiral Dušan Mlakar, režiser številnih uspešnih
tržaških uprizoritev in dobitnik nagrade Prešernovega sklada ter mnogih
Borštnikovih nagrad. Režiral je v vseh slovenskih gledališčih, pa tudi v Beogradu,
Zrenjaninu in Dubrovniku. Mlakar, ki je junija 2019 praznoval svojo 80-letnico,
je Bernhardovo besedilo opisal kot avtorjevo najbolj trpko burleskno igro, ki je
pravzaprav igra o staranju, življenju kot čakanju na smrt in človekovi eksistenci.

03. 10. 2019

17. 10. 2019

19:30 Kulturni dom Pliberk
Marc Camoletti Seks in ljubosumnost
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

režija: Jaša Jamnik igrajo: Srečko Kermavner, Katarina Batagelj, Silvija Jovanovič, Boris
Car / Bojan Vister, Katarina Lukšič / Tjaša Valentinčič / Meta Černe, Mirjam Sedmak

Marcu Camolettiju sta svetovno slavo prinesli predvsem komediji
»Boeing-Boeing« (v slovenskem prevodu »Stevardese pristajajo«) in
»Don’t Dress for Dinner« (»Pridi gola na večerjo«). V Šentjakobskem gledališču
Ljubljana je besedilo priredil Jaša Jamnik, ki se že vrsto let uspešno posveča prav
komedijam. Ustvaril je uspešnico, ki je bila na 7. Festivalu smeha v Pekrah 2011
proglašena za najboljšo komedijo.

19. 03. 2020

»Celoten komplet, ki ga je kapelski igralsko-pevski ansambel postavil na oder,
je bil kratkomalo prvorazreden. Režiserka Sara Lešnik je ustvarila zabavno in tudi
sporočilno zgodbo, Miha Strniša je predstavo odlično spremljal na klavirju, igralci pa
so bili tudi prepričljivi pevci«.			

Znani berlinski odvetnik Ferdinand von Schirach (1964) piše o zanimivih sodnih
primerih iz svoje odvetniške prakse. V svojih delih bralce pritegne predvsem s
pozivom, naj se tudi sami opredelijo do predstavljenega problema. To logiko je leta
2014 v dramskem prvencu »Teror« še zaostril: gledalci odločajo o stari (antigonski)
dilemi: naj človek pri sprejemanju odločitev ravna (le) po črki zakona ali naj pri tem
upošteva svojo vest?

(B. Wakounig, Novice 19)

19:30 Kulturni dom Pliberk

Alenka Hain Že spet in nikoli več Schon wieder nie wieder

režija: Sandy Lopičić igrajo: Irena Varga, Denis Horvat / Sandy Lopičić, Mateja Pucko,
Kristijan Ostanek, Matevž Biber, Jurij Drevenšek, Mirjana Šajinović

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: Lara Vouk, Aleksander Tolmaier, Sebastjan Starič

»Sicer brez posebnega presežka, kar zadeva zabavnost, a kljub temu sodi med
vrhunske stvaritve, vsaj kar zadeva slovensko produkcijo. Večina projektov, ki se pri
nas prodaja kot komedija, je vse prej kot smešnih, večinoma so to precej za lase
privlečeni dialogi, anemično duhovičenje in neredko celo slaboumni gagi, tukaj pa je
zabava na vrhunskem nivoju. Zasluga gre predvsem igralcem, ki so ne samo izvrstno
priredili svoje sicer maloštevilne iztočnice, temveč so sijajni v vseh elementih igre, pa
naj je to interpretacija pesmi, izmenjava replik ali situacijska komika.
(P. Rak, Delo)

19:30 Kulturni dom Pliberk

Teror
režija: Eduard Miler igrajo: Borut Veselko, Miha Rodman,
Ternovšek,
Darja
FerdinandAljoša
von Schirach
Teror
Reichman, Peter Musevski, Vesna Slapar, Ciril Roblek, Judita Polak

(po motivih »Malega princa«) IGRALSKO-PEVSKA SKUPINA SPD »ZARJA«
priredba & režija: Sara Lešnik igrajo: Ana Paulič, Willi Ošina, Fabijan Benetik,
Katja Ošina, Darja Smrtnik, Mitja Orasche idr.

Večno mladi

Erik Gedeon

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

14. 11. 2018

Sara Lešnik, Miha Strniša #Kralji ulice: Bistvo je očem nevidno

16. 04. 2020

19:30 Kulturni dom Pliberk

19:30 Kulturni dom Pliberk

TEATER ŠENTJANŽ

Po uspešni predstavi režiserke in avtorice Alenke Hain z naslovom
»5&20 udarcev / Schlagzeilen« v izvedbi petih koroških igralk in enega igralca
ter zelo pozitivnih medijskih odzivih Teater Šentjanž leta 2019 v sodelovanju s
slovenskimi poklicnimi igralci in igralkami iz Avstrije in Slovenije na odru prireja
nov plesno-gledališki avtorski projekt, ki kritično reflektira sodobno družbo.

Ferdinand von Schirach

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

07. 05. 2020

19:30 Kulturni dom Pliberk
Po knjižni uspešnici Jeanie Linders Menopavza

ŠPAS TEATER MENGEŠ
režija: Nina Kleflin igrajo: Helena Blagne, Salome, Zvezdana Mlakar / Damjana
Golavšek, Urška Vučak Markež

Zabavno, polno samoironije, predvsem pa sproščeno predstavo, ki je bila
ustvarjena po ameriški knjižni uspešnici, je prevedla Desa Muck, režirala pa
Nina Kleflin, režiserka iz Hrvaške, ki je povedala, da muzikal ne govori samo o
menopavzi, ampak tudi o tem, da se ženske takrat več sprašujejo o sebi in svojem
življenju.

