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Vonj v vlogi dramskega teksta
ali izkušnje vsak torek v

Predstava 25.671 pretresla Zagrebčane. Foto Arhiv PG Kranj

MGLC.

Družbenokritična predstava o izbrisanih 25.671
kranjskega Prešernovega gledališča je nedavno
na 35. dnevih satire satiričnega gledališča
Kerempuh v Zagrebu doživela izjemen odziv
občinstva in pritegnila pozornost festivalskih
selektorjev.

Žalostni konec edinstvenega festivala Kluže
Blaž Močnik ob 21 00
Če je vse odvisno zgolj od

podpore občine festivala ne

S predstavo 25.671 smo nastopili v

spremljevalnem programu in navdušili občinstvo
ki nam je čestitalo ne le za odlično predstavo
pač pa tudi za pogum da smo se lotili boleče
problematike izbrisanih. Deležni smo bili tudi zelo
dobre kritike selektorjev vodstvo gledališča
Kerempuh pa nas je povabilo da s to predstavo
nastopimo tudi v njihovem rednem programu
je o uspešnem nastopu na dnevih satire v
Zagrebu povedala Mirjam Drnovšček direktorica Prešernovega gledališča Kranj. Občinstvo je
predstavo sprejelo v celoti saj so nekateri v znamenje sočustvovanja z izbrisanimi dali uničiti osebni
dokument po predstavi pa so igralci Prešernovega gledališča zbrali dobrih 200 evrov za odškodnine
izbrisanim denar so tako kot po vsaki predstavi poslali vladi republike Slovenije.
Predstava o izbrisanih 25.671 režiserja Oliverja Frljića je uvrščena tudi v tekmovalni program
letošnjega Borštnikovega srečanja kar je velik uspeh za PG Kranj. Čeprav na leto pripravimo le štiri
do pet novih predstav smo vsako leto v konkurenci kar dokazuje našo kakovost je poudarila
Drnovščkova.
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Umrl je Stane Leban
T. L. Delo.si ob 15 00

79. letu je umrl slovenski
gledališki igralec in režiser
Stane Leban dolgoletni član
ansambla novogoriškega
gledališča.
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Triada akademij

na ulici

Umetnost

T. L. Delo.si ob 12 00

Umetniške akademije
Univerze v Ljubljani danes na
Kongresnem trgu prirejajo
vrsto umetniških dogodkov.
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potlačene slovenske problematike

Pri pridobivanju evropskih sredstev smo presegli
pričakovanja Dosedanja vrednost pogodb je že 133 5
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KOMENTIRAJ ČLANEK

Prešernovo gledališče je s predstavo o izbrisanih
poželo navdušenje na festivalu

Spoštovani komentatorji

Bralci so prebrali tudi

Komentiranje je preprosto vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo
komentarjev zahtevamo vnos osebnih podatkov.
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla

Obzorje 2020 Kaže da bomo
tokrat najus pešnejši

Registrirajte se

Pri prido bi vanju evropskih sredstev smo
presegli priča ko vanja Dose danja
vrednost pogodb je že 133 5 mili jona

Pogoji komentiranja na spletnem portalu

evrov morda bomo dosegli 150
mili jonov. Več
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