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Projekt je nastal v koprodukciji s Slovenskim
gledališčem Nova Gorica, kjer bo premiera oktobra.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Velikana slovenskega gledališča
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Koproducenta Mirjam Ornovšček, direktorica SNG Nova Gorica, in
Jure Novak, direktor PGK

Kranj

oktobra.

Lorenci

Iztok Mlakar in Jernej Lorenci

pravljic

in SNG

Gorica, kjer bo premi-

era šele

-

želi

njihovega

otroštva

in skupaj

z njimi podoživeti
stanje in čustva, čas-, ko so

z ustvarjalci prodreti k sa-

se oziroma smo se počutili

mim koreninam,

popolnoma

k

pomenu

varne. Kot je

|

29.04.2022

Slovenske novice

Petek

Država: Slovenija

Stran: 10

2/2

Površina: 406 cm2

-

igralka Urška
Oče in hči
Taufer in režiser Vito Taufer
FOTOGRAFIJE:

J«

MARKO PIGAC

pojasnil, v predstavi

širi pripovedovalski festival.

sovpada z njegovo, kot je

V predstavi nastopajo Doroteja Nadrah, Vesna Per-

igralci
pripovedujejo pravljice, kar
sam opisal,
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Jelka Reichman, urednica otroškega leposlovja v
Mladinski knjigi Irena Matko Lukan in pisateljica Anja Štefan

