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Podplačani ne plačamo nič
V soboto smo si v Prešernovem gledališču ogledali prvo premiero v novi

gledališki sezoni, komedijo Daria Foja Vse zastonj! Vse zastonj! v režiji Ajde Valcl.
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Na odru je vseskozi akci-

dogajanje

gotovih razmerah

Margherita na davčni upra-

komično predstavil policista
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Dario Fo, leta 1997 Nobelov

kovanju je ponujala že sama

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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Izjemna igralska ekipa Prešernovega gledališča: (od

leve) Aljoša Ternovšek, Vesna Slapar,

Blaž Setnikar in Vesna Pernarčič, na drugi strani odra še Miha Rodman

/ Foto: Miha Fras

