Ray Cooney

ZBEŽI OD ŽENE
Režija: Suzana Kšela

Ljubiteljsko dramsko društvo
Sveti Jurij ob Ščavnici
nedelja, 13. oktober 2019, ob 16.00
Igralska zasedba:
Suzana Kšela, Daniella Kosi, Danijel Močnik, Mojca Korošec,
Jerica Mar, Edi Sedmak, Miran Lapi, Miran Jančar, Dragica Jaušovec.

Opis predstave:
Komedija „Zbeži od žene“ ni le komična ampak tudi nevarno
zaskrbljujoča, saj je polna zapletov, v katere se zapleta glavni junak
Ivan s svojimi domislicami in izmikanji v ljubezenskem trikotniku
Komedija ne ponuja težkih sporočil in moralnih naukov, ampak
morda le opozarja, da ni dobro lagati, kajti tudi kadar govoriš resnico
in poznaš svoja nečedna dejanja, ti nihče ne bo verjel.

Ephraim Kishon

BIL JE ŠKRJANEC
Priredba besedila: Franci Kotnik

Gledališka skupina Črneče
nedelja, 10. november 2019, ob 16.00
Igralska zasedba:
Romeo Monteg: Jože Pušnik
Julija Monteg: Dominika Knez
Lucretia, njuna hči: Valerija Skutnik
W. Shakespeare: Marko Kogelnik
Dojilja: Bojana Lužnic
Oče Lorenzo: Marko Kogelnik
Opis predstave:
Le kaj bi se zgodilo z Romeom in Julijo, če tistega usodnega dne ne bi
umrla? Bi bila tudi onadva po tridesetih letih skupnega življenja še
vedno tako zaljubljena ali pa bi imela podobne težave kot skoraj vsak
zakonski par? To boste izvedeli po ogledu te vesele žaloigre
izraelskega dramatika Ephraima Kishona.

Tone Partljič

PARTNERSKA POROKA
Režija: Vinko Sentočnik

KD bratov Dobrotinškov
Škofja vas
nedelja, 8. december 2019, ob 16.00
Igralska zasedba:
Olga - profesorica slovenščine: Breda Bračič
Maša - njena hči, diplomirana prevajalka: Mojca Gorišek
Marija - čistilka Micika: Lidija Mikic
Saška - zbiralka podpisov za referendum: Sara Tamše
Peter Jošt - izključen študent teologije: Ivan Jezernik
Andrej Suhi - državni podsekretar na Ministrstvu za okolje: Izidor
Bincl
Opis predstave:
Bulvarna komedija »Partnerska poroka« je predstava, kjer se boste
nasmejali ljubezenskim zmešnjavam. Prikazuje ljubezenske
trikotnike, ki se v današnjih dneh ne zdijo tuji. Ne bo pa manjkalo
humorja na temo današnje politike. Ob gledanju komedije boste
spoznali, ali je vaš partner primerna oseba za vas ali vaše najbližje. Ali
so starostne razlike in bogastvo res prava merila resne zveze?

Evald Flisar

KAJ PA LEONARDO?
Režija: Andreja Konovšek

Gledališče Pod kozolcem
Šmartno ob Paki
nedelja, 19. januar 2020, ob 16.00
Igralska zasedba:
Jože Robida, Jana Lukek, Tomaž Potočnik, Robi Crnjac, Mija Žerjav,
Lija Modrijan, Matej Obu, Polona Goršek, Miha Matek, Eva Ivanovič,
Petra Mogel, Bojan Lukek, Mateja Potočnik
Opis predstave:
Z Grumovo nagrado (1993) nagrajena drama spada med najpogosteje
prevajana in uprizarjana Flisarjeva dela. Postavljena v psihiatrično
bolnišnico na trpko humoren in blago boleč način sprašuje o tem, kaj
nas dela to, kar smo in kdaj osebnost lahko preživi in kdaj jo okolica
pogoltne. Tragikomedija „Kaj pa Leonardo?“ raziskuje naravo
identitete in svobode v družbi, ki jo poganja pohlep.

KLOPCA V PARKU
Priredba burke ZMENEK Vinka Moderndorferja in
enodejanke ŽENA MOJEGA MOŽA Francija Tušarja.

Dramska skupina „VSI PRISOTNI“
KUD Štefan Romih Črešnjevec
nedelja, 8. marec 2020, ob 16.00
Opis predstave:
Komični prikaz, sestavljen iz dveh enodejank, govori o iskanju
ljubezni, zmenkih, osvajanju, nezvestobi in prevarah.
Vse se dogaja na klopci v parku v okrilju čudovite narave - čista
romantika. Tam se na zmenku dobita gospodična Suzana in gospod
Mirko, nepričakovano pa pride tudi Suzanin bivši. Romantike je
konec, stvari se nevarno zapletejo.
Na tej klopci se po naključju srečata tudi Katja in Anita, ko čakata
svojega moža. Ker moža dolgo ni, se zapleteta v pogovor. Spoznata,
da stanujeta v isti stolpnici in čeprav se ne poznata, imata kar veliko
skupnega. Na koncu odkrijeta, da ju mož vara in načrtujeta
maščevanje. Vsi ljubezenski zapleti na klopci v parku se tako ali
drugače razvozlajo brez tragičnih posledic, življenje pa teče naprej,
enkrat bolj , drugič manj ljubeče.
Prava ljubezen se rodi brez načrta, živi brez računice, a potrebno jo je
nenehno iskreno, nežno in pazljivo negovati, če ne, se ti izmuzne.

Cena ABONMAJA (ene abonmajske karte) je 30 evrov.

Predstave bodo na ogled v
DVORANI Prebold (nad pošto).

Cena predstave za izven je 7 evrov

Hmeljarska cesta 8
Prebold
Vpis abonmaja bo možen eno uro
pred predstavo.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na
telefonsko številko: 041 794 452 ali 031 777 909
ali pišete na mail: info@kud-prebold.si

