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Rane preteklosti,
meje sedanjosti
družinsko dramo Meja sneženja Marka Sosiča v režiji Gorana Vojnoviča.
Kranjsko gledališče je v koprodukcijski predstavi moči združilo s Slovenskim
stalnim gledališčem v Trstu.
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dilo pred letom preminule-
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