
Komična drama
LJUBI MOJ
Slovensko ljudsko gledališče Celje

Igrajo: Živa Selan, Barbara Medvešček, Anica Kumer

V igri irske dramatičarke Elaine Murphy spremljamo življenjske zgodbe treh generacij žensk, ki jih 
povezuje najtesnejše sorodstvo. 

Babica Roza skrbi za moža, ki ga je zadela kap, sooča se z osamljenostjo, utrujenostjo in občutkom 
zapuščenosti. Njena hči Lidija je prodajalka in v službi doživi čustveni zlom. Že več let ni videla svojega 
moža, klošarja in odvisnika, ki ji je strl srce, zadnje čase pa ga spet srečuje na ulici. Lidijina hči Neli je 
maturirala in dela v klicnem centru. V prostem času žurira in zgublja čas s svojim neresnim fantom, ki sanja 
o odhodu v tujino. Potem nepričakovano ugotovi, da je noseča. 

Vse tri ženske doživljajo čustveno krizo, spopadajo se s svojimi težavami in osamljenostjo. Novo upanje 
jim prinese rojstvo fantka, ki ženske treh generacij spet poveže med seboj. Monološke pripovedi se 
zlijejo v živahno, duhovito in ganljivo osebnoizpovedno zgodbo. Izdajstva, stiske, trpljenje in razočaranja 
se prepletajo z nepričakovanimi srečnimi in komičnimi življenjskimi situacijami, ki vzbujajo tako solze 
kot smeh.

Petek
15. 11. 2019
ob 20.00

Kulturni dom Ambrus

Sezona 
2019/20

Komedija
ARZENIK IN STARE ČIPKE
Teater JJ, KD Janez Jalen

Igrajo: Mojca Novak, Anka Eržen, Anže Rus, Janez Remškar, Matija Rogelj, Lucija Alič, Boštjan Slana, Jošt 
Rogelj, Marjan Marinko, Urška Bačar, Boštjan Slana

Pogosto se čudimo, kako je lahko tekst, ki je bil napisan pred mnogo leti, tako aktualen. Kot da je napisan 
danes. Kot da je avtor, ki ga že vrsto let prekriva ruša, naš sodobnik. Ja! Naše ogledalo! Ena od sposobnosti 
pravih umetnikov je prav to: da izluščijo iz svojega življenja in dobe, ki jo živijo, teme, motive, ki so večni. 
Ljubezen, hrepenenje, zločin in kazen, pokvarjenost in predanost, zvestoba ...

ARZENIK IN STARE ČIPKE je zagotovo dramska predloga te vrste. Vse našteto je v tem resnično imenitnem 
dramskem besedilu. In kako na moč skozi prispodobo spominja zgodba dveh ostarelih gospodičen v tej 
črni komediji na čas, ki ga živimo. Nihče več ne spoštuje svetosti življenja, zločin je relativiziran do te 
mere, da je za omogočanje lastne koristi dovoljen, izbrancem seveda, pa čeprav jih nihče ne ogroža.

Petek
13. 12. 2019
ob 20.00

Kulturni dom Muljava

Avtor: Joseph Kesselring
Režiser: Gojmir Lešnjak Gojc
Scenograf: Bogdan Francelj
Maskerka: Tina Prpar
Kostumografinja: Nataša Recer
Glasbena oprema: Bojan Jurjevčič Jurki
Tehnična ekipa: Nejc Rogelj, Gregor 
Kraševec, Bogdan Francelj

GLEDALIŠKI 
ABONMA 
Ivančna Gorica

Prevajalka: Tina Mahkota
Režiser in scenograf: Andrej Jus
Dramaturginja: Tatjana Doma
Kostumografinja: Sara Smrajc Žnidarčič
Avtor glasbe: Branko Rožman
Oblikovalca luči: Andrej Jus, Uroš Gorjanc
Lektor: Jože Volk



Komedija
MUTAVKA
Kulturno društvo Krka

Komedija
ČUDEŽNA TERAPIJA
Mestno gledališče ljubljansko

Igrajo: Anica Kozinc, Mateja Jere Grmek, Jože Pečjak, Robi Škufca, Damjan Zajc 

Skopuški trgovec Martin hrepeni po mladi in predvsem bogati nevesti in jo tudi najde. Izkaže se, da ima ta 
nevesta še eno »krepost«, ki je druge nimajo in kasneje postane velika ovira. Nevesti ni do poroke in tudi 
ostali, ki živijo z Martinom, temu nasprotujejo. Mara je upala, da bo Martin v njej opazil žensko, primerno 
za življenjsko družico, in ne le gospodinje. Tudi prijatelja Gregorja privlači mlada nevesta, še bolj pa njena 
domnevno bajna dota. Edini, ki mu je mar za Beti in ne za njen denar, je Martinov pomočnik, Žan. 

Ljubezenska spletka ima resnični in lažnivi obraz. Bo zmagala ljubezen ali pohlep?

Igrajo: Uroš Smolej, Tjaša Železnik, Tanja Ribič

Kadar v zakonu hudo škriplje, prideta človeku na misel vsaj dve zelo različni rešitvi: ločitev ali obisk 
zakonske posvetovalnice oziroma psihoterapevta. Tako se tudi Jana in Valentin Dorek, par srednjih let, 
namenita reševati zakonsko barko, ki neusmiljeno tone. Tipičen zakonski par z urejeno fasado primerno 
izobražene, primerno situirane dvojice, ki jo od znotraj že načenjata dolgčas in morje nerešenih težav. Kot 
vsi dolgoletni zakonci sta izkušena in do zob oborožena veterana zakonskega bojišča; vešče vrtita meče 
očitkov, mečeta kopja obtoževanj, podstavljata mine poniževanj in streljata drug drugemu naravnost v srce.

In tu je še zakonska terapevtka. Gospa srednjih let z utečeno prakso, očitno kompetentna. Ve, kaj dela, in 
suvereno sledi svojemu scenariju. Par je pri njej prvič in zato ne ubira tveganih korakov, ki bi ju odvrnili od 
nadaljnjih srečanj. Njen cilj je, da bi ju povezala, ne pa prestrašila. Tudi njene poteze nas lahko spravijo v 
smeh. Kaj ta ženska pravzaprav počne? Sledi stokrat prežvečenemu modelu? Pa ji bo pri teh dveh, ki dobita 
ošpice takoj, ko eden od njiju odpre usta, uspelo? Bo mirovna misija uglajene in obupane psihoterapevtke 
uspela ali pa bo s svojimi metodami vred končala kot kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek?

Petek 
10. 1. 2020
ob 20.00 

Družbeni dom na Krki

Petek 
28. 2. 2020
ob 20.00 

Kulturni dom Stična

Avtor: Vojmil Rabadan
Priredba in režija: Marjana Hočevar
Sodelavci: Anka Kandus, Metka Uršič, Vojteh Hočevar, 
Franci Koželj, Klemen Oblak

Avtor: Daniel Glattauer
Prevajalka: Lučka Jenčič 
Režiserka in avtorica izbora glasbe: Tijana Zinajić 
Dramaturginja: Alenka Klabus Vesel 
Scenografka: Neža Zinajić 
Kostumograf: Miha Hrovat 
Lektorica: Maja Cerar
Oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik 

Gledališki abonma zajema ogled štirih gledaliških predstav in vključuje tako ljubiteljsko kot 
profesionalno gledališče. Abonma bo potekal ob petkih ob 20. uri. Cena abonmaja je 20 evrov. 
Vstopnice so prenosljive. To pomeni, da lahko vašo vstopnico podarite drugi osebi, če na katero 
izmed predstav ne boste utegnili priti. 

Predprodaja vstopnic: od 1. oktobra 2019 dalje v Knjižnici Ivančna Gorica

Informacije:  
T: 041 328 141  | zkd.ivancnagorica@gmail.com

Uredila: Saša Koleša | Odgovorna oseba: Saša Koleša | Lektorirala: Špela Zupančič | Oblikovanje: Ambrosia d.o.o. 


