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Avtor: Metka Frelih   

NERODNA MIŠKA MARJANCA 

V poletni vročini je najlepše zaplavati, seveda če znaš. Mala miška Marjanca ne zna plavati, zato 

ne sme sama v ribnik. Nikjer pa ni niti ene luže, kjer bi lahko vsaj malo počofotala. Mleko v skledi 

bi bilo lahko tudi luža. Ker muca Toneta ni v bližini, si Marjanca privošči kopel. Čofota in čofota 

dokler skleda ne pade na tla. Kaj bo, ko bo muc Tone odkril, da je nekdo polil njegovo mleko? Bo 

Marjanca zbrala pogum in priznala, da je ona kriva? Najbolje, da si predstavo ogledate, pa bo vse 

jasno. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovno-igrana predstava 

Avtor: Madžarska pravljica   

ZAJČKOV ZVONČEK 

Mali zajček veselo skaklja po gozdu, okoli vratu pa ima pripet lepo zvončkljajoči zvonček. Ko 

postane utrujen, obesi zvonček na grm in trdno zaspi. Spi tako dolgo, da grmiček zraste v drevo. 

Kako bo zdaj zajček prišel do svojega zvončka? Kdo mu bo pomagal? Sekira? Brusni kamen? Bik? 

Mogoče pa lovec Jaka ali pa drobna miška? 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovna predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

KJE JE LEŠNIK 

Vesela, prijazna, toda pozabljiva veverička Veva povabi prijatelja Vevija na večerjo. Pripravila 

mu bo presenečenje. Na žalost pa slastnega lešnika nikjer ne najde. Med iskanjem sreča žabo 

Žabico, pa hitrega polža Bliska in pametnega ježka Pikpika. Vsi so lešnik sicer videli in občutili, 

vendar pa nihče ne ve, kam se je spet skril. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovna predstava 

Avtor: B. Gašperčič, M. Frelih   

LAČNA GOSENICA 

Vsak dan vrtnarka Špela zaliva cvetice v svojem vrtu. Nekega dne pa med cvetjem najde jajčece. 

Prav kmalu iz njega prileze mala gosenica. Na drevesu najde sadež, se nasiti, gre lulat in končno 

spat. Naslednji dan je gosenica že večja, več poje in še bolj zrase. Po tednu dni hranjenja 

praznuje rojstni dan, potem pa se zabubi. In čez dva tedna iz bube prileze metuljček. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovno-igrana predstava 
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Avtor: D. Kette, B. Gašperčič   

ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

Na gradu živi in dela pridna šivilja Bogdanka. Bogdanka ima lepe obleke, njena edina prijateljica 

je drobna ptička. Nekega dne si Bogdanka zaželi take škarjice, ki bi kar same rezale. Želja se ji 

uresniči, toda grajska gospa hoče te škarjice zase. Zato Bogdanko spodi z gradu, potem pa sama 

preizkusi škarjice. Seveda pa škarjice ubogajo samo Bogdanko. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovna predstava 

Avtor: Bernarda Gašperčič   

ZIMSKA PRAVLJICA 

Maša in Janko si želita, da bi zapadel sneg, saj se bosta kepala, sankala, delala snežake. Želja se 

jima uresniči, kar pa ni najbolj pogodu kosu in sinički, saj težko najdeta zavetje in hrano. Kužka 

se najprej zelo veselita, potem pa ju prične zebsti. Maša in Janko pa uživata v snežnih radostih in 

seveda naredita imenitnega sneženega moža. Ponoči pa ta snežak oživi, pomaga kosu in sinički 

ter svetuje tudi kužkoma. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovna predstava 
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Avtor: Bernarda Gašperčič   

JESENSKA 

Jeseni se v gozdu dogaja mnogo stvari. Živali si pripravljajo brloge, iščejo hrano, nekatere 

odpotujejo v tople kraje. Škrat Loni je tisti, ki vedno pravočasno poskrbi za zaloge drv, hrane, 

zdravilnih zelišč, vila Lana pa je lahkomiselna, bolj jo skrbita moda in lepota. V predstavi 

srečamo štorkljo, ki mora v Afriko, saj pri nas ne najde nobene slastne žabice več; polžka, ki bi 

jedel slastnega jurčka, pa je prepozen; črvička, ki odkrije slasten prigrizek; veveričko, ki pridno 

nabira lešnike ter ježk, ki se trudi s hruškami. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovno-igrana predstava 

Avtor: J. Cefera, B. Gašperčič   

LAHKOMISELNI ČRIČEK 

V naravi srečujemo mnoge pridne živalce. Mravljico, čebelico, ptičko, ježka... Vse imajo še 

posebno jeseni veliko dela. Veseljak čriček pa najraje igra na svoje gosli, malo polenari, 

poležava, potem pa se spet zabava. Ko ga živali prosijo za pomoč, se iz njih norčuje, se jim 

smeje. Ko pa pride zima, čriček ne najde nikjer hrane, zebe ga. Ko že skoraj obupa, se mu 

vendarle nasmehne sreča. Zato obljubi, da se bo poboljšal. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 2 do 6 let 

Lutkovno–glasbena predstava 
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Avtor: Bernarda Gašperčič   

GUSAR NACE 

Gusar Nace je prepričan, da je najstrašnejši in najgrozovitejši gusar na svetu. Kot vsi gusarji ima 

najraje rum in svojo papigo. Ves zadovoljen pluje s svojo ladjo po širnih morjih, dokler nekega 

dne ne sreča dveh pogumnih otrok. Kaj kmalu se izkaže, da je gusar Nace prijazen in dober 

možak. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovna predstava 

Avtor: Slovenska ljudska 

KRESNA NOČ 

Kresovalki hodita od hiše do hiše z voščili za dobro letino in zdravo življenje. Ob tem 

pripovedujeta zgodbo o gospodarjevi hčeri Urški in hlapcu Mihu, ki se rada vidita. Na kresni 

večer mora Miha odgnati domača vola na pašo. Pojavi se škrat Kapca, ki nagajivo strese 

praprotno seme v Mihov škorenj. Zato Miha razume govorico živali in sliši vola, ko govorita o 

tem, da bo Urško ugriznila kača. Naslednje jutro Miha kačo prežene in seveda reši Urško. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno-igrana predstava 
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Avtor: Slovenska ljudska 

KRALJESTVO POVODNEGA MOŽA 

V globokem tolmunu, tako globokem, da mu ni videti dna, živi povodni mož. Družbo mu delajo 

ribice, raki in školjke. Toda nikogar ni, da bi se z njim pogovarjal. Nekega dne pa v tolmun pade 

mali Tomaž iz revne ribiške družine. Povodni mož je tako vesel družbe, da si želi Tomaža obdržati 

pri sebi. Ponuja mu velika bogastva, zlato, srebro, drago kamenje. Mali Tomaž pa pogreša dom, 

bratca in sestrico, očka in mamico. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovna predstava 

Avtor: Metka Frelih   

MEDVEDKA NA POTEPU 

Medvedka Miško in Bučko se odpravita v dolino raziskovat Veselo hišo, kjer je vedno toliko otrok 

in igrač. Kaj vse se v vrtcu – tej veseli hiši – lahko počne? Je telovadba dovoljena? Pa risanje? In 

sprehodi? 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrana predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

MEDVEDKA NA SNEGU 

Medvedka Miško in Bučko se sredi mrzle zime prebudita in prvič v življenju zagledata sneg... Bel 

je kot mamina moka, ampak moka ni tako mrzla in mokra. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrana predstava 

Avtor: Metka Frelih   

FUJ SMRDI 

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. Tudi 

medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa 

ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni 

nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, 

ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrana predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

HURA DOJENČEK 

V vsaki družini je pričakovanje naraščaja samo po sebi dogodek. V medvedji družini, pri Mišku in 

Bučku se dogaja nekaj čudnega. Mama Gunda ima velik trebuh. Le zakaj? Ata Brundo ji je dal 

poljubček in zdaj bo dobila dojenčka. Miško in Bučko se sprašujeta kako pridejo dojenčki najprej 

v mamin trebuh, potem pa še ven iz njega. Pa to še ni največji problem. Kako ločimo fantke od 

punčk? Otroci hitro najdejo odgovor: ... ker imam dolge lase, sem punčka, ...fantek sem, ker mi 

je mamica povedala, .... ker mi je tako ime, ...vem, da sem fant, ker imam lulček! 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrana predstava 

Avtor: Bernarda Gašperčič   

PRI ZOBOZDRAVNIKU 

Redki radi hodijo k zobozdravniku. Naša medvedka Miško in Bučko sta svetla izjema. Znata 

skrbeti za svoje zdravje, pa tudi za zobe. Zobozdravnika se sploh ne bojita, saj je prijazen in 

vedno dobita kakšno nagradico, če dobro in široko odpreta gobček. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrana predstava 
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Avtor: Slovenska ljudska 

DEKLICA LASTOVICA 

Vas zanima, od kdaj lastovke letajo za soncem, jeseni na jug in pomladi nazaj? Pravljica govori 

prav o tem. V Sončevem kraljestvu živita Sončeva mati in njen sin Sonce, nedaleč proč pa v 

svojem temnem kraljestvu kraljuje čarovnica Mora. Sonce se nekega dna zaljubi v lepo 

zemeljsko deklico Nasto. Povabi jo k sebi, vendar Nasta noče zapustiti svoje vasi. Zato Sonce 

Nasto ugrabi... Na srečo pa drobni Miškolin, ki povezuje celotno pravljico, Nasti pomaga pri 

vrnitvi na Zemljo. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovna predstava 

Avtor: Bernarda Gašperčič   

NIKA IN PROMET 

Deklica Nika se zjutraj odpravi v šolo. Pozna že vse prometne znake in celo strica policista. Na 

poti do šole najprej sreča prehod za pešce, s katerim malo poklepeta. V naslednjem križišču stoji 

semafor, gori rdeča luč, toda nikjer nobenega avtomobila. Nika steče pri rdeči čez cesto, tedaj 

pa... pripelje avto in le malo manjka, da Nike ne povozi. Mimo različnih prometnih znakov Nika 

srečno prispe v šolo. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno-igrana predstava 
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Avtor: Bernarda Gašperčič   

POMLADNA 

Ali gozdni škratje in vile znajo priklicati pomlad? Pa še kako! Ko zapoje škrat Loni, sneg skopni in 

že so tu teloh, zvonček, trobentica... Pa tudi drobne živalce prilezejo na plan. Na žalost ljudje ne 

razumemo govorice živali in rastlin. Škrat Loni in vila Lana pa imata čarobni prah in že lahko 

razumemo govorico metuljčka, pikapolonice, trobentice... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno-igrana predstava 

Avtor: L. Feldek, B .Gašperčič   

GROMTESPEKU 

Če si Gromtespeku, najboljši čarovnik na svetu, te nič ne more presenetiti. Nič, razen enojajčnih 

dvojčkov: dvojčka Frice in Frace si privoščita šale na čarovnikov račun. Ko se mojster 

Gromtespeku razjezi, odpelje Friceta k sebi domov, kjer mu mora kuhati, prati, pospravljati... 

Seveda v zabavni zgodbi Fricetu priskoči na pomoč njegov brat dvojček Frace in bistro ponovno 

uženeta v kozji rog ošabnega čarovnika. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno-igrana predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

STARA DEDKOVA HARMONIKA 

Predstava otroke popelje na čisto pravo veselico, kjer se poje, pleše, zabava.. in da je vse prav, 

stric Karlo veselo zaigra na dedkovo harmoniko. Ob veseli glasbi prijateljica Nežka in pernati 

prijatelj Čuk pojeta in plešeta... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno–glasbena predstava 

Avtor: Metka Frelih   

POZAVNOZAVER 

Gospod Pozavnikar je glasbenik, ki si želi le eno – v popolnem miru vaditi in igrati na svojo 

pozavno. Ves čas ga moti klepetava gospodična Sirotka. Radovednost se gostiteljici obrestuje, 

saj gospod Pozavnikar gospodični Sirotki razloži in pokaže veliko zanimivega o svojem glasbilu.  

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Glasbeno–igrana predstava 
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Avtor: J. Cefera, B. Gašperčič   

VRANA IN GLASBA 

Predstavi se umetnica Vrana, ki je prepričana, da zna lepo peti. Žal si vsi tiščijo ušesa, ko začne 

krakati. K sreči Vrano spremlja glasbenik – violončelist. Vrani in otrokom pokaže svoj instrument, 

s katerim zna celo oponašati živali, Vrano nauči nekaj pesmic, ki jih otroci dobro poznajo in zato 

zraven prepevajo. Vrana je nad glasbo vedno bolj navdušena in ko otroci zaigrajo v orkestru, želi 

dirigirati. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Glasbeno–lutkovna predstava 

Avtor: H. Ch. Andersen, M. 

GRDI RAČEK 

V račjaku se izležejo iz jajčk male račke, le eno jajce ostaja celo. Ko se lupina končno razpoči, se 

iz jajca izleže čudno drugačen raček. Zato ga vsa okolica izloči, le mama ga ima vseeno rada. Še 

sam sebi se zdi grd. Občuduje pa elegantne labode, ki letijo prek neba. Ves nesrečen, osamljen 

se odpravi v svet in povsod doživlja isto. Nihče ga ne mara. Pozimi skoraj zmrzne... Potem pa 

spet pride pomlad. In ko naš ubogi grdi raček na gladini vode zagleda svoj odsev, ne more verjeti 

svojim očem ... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovna predstava 
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Avtor: F. Rodrian, B. Gašperčič   

JELEN JARKO 

Iz daljne Kitajske pripeljejo jelena Jarka in ga strpajo v živalski vrt. Jelen je zelo nesrečen vse 

dokler ga ne začnejo obiskovati otroci. Spoprijateljijo se in Jarko kar pozabi na Kitajsko... Pozimi 

pa otroci ne prihajajo v živalski vrt. Jelen je sam in žalosten. Zato na Silvestrovo pobegne iz 

živalskega vrta. Toda Kitajska je predaleč. Ob misli na otroke, ki bodo pomladi spet prihajali v 

živalski vrt, se jelen Jarko vrne nazaj. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Igrano–lutkovna predstava 

Avtor: Vandot, Strle, Gašperčič   

KEKEC IN PEHTA 

Po mnogih letih televizija želi posneti resnično zgodbo o Kekcu in Mojci. Tako že odrasli Kekec 

kot tudi postarana Pehta sta prepričana, da zgodbo poznata najbolje. Prepirata se in med tem z 

lutkami odigrata prizore izpred več let. Ko je Kekec služil pri Koroščevih, je Pehta odnesla Mojco. 

Vidimo, kako je Volk postal Kekčev prijatelj in kako je Kekec s Pehtinimi zdravili ozdravil Mojčine 

oči. Čigavo zgodbo bodo posneli za televizijo? 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno–igrana predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

JAGODA 

Mala lutkovna predstava, ki nas spomni, kako  zelo smo se odtujili od narave. Na to nas spomni 

deklica Jagoda. Čeprav je majhna, ima veliko srce in modrost. Z vsako rastlino, živaljo ali 

človekom zavestno ustvari harmoničen odnos. Enako dobro se počuti v gozdu obdana z velikimi 

in majhnimi živalmi, kot na domačem vrtu med rožami, ali v mamini kuhinji. In ker je Jagoda 

dobra in prijazna do živali in narave, so tudi oni do nje enako dobri. In ker je Jagoda dobra in 

prijazna do živali in narave, so tudi oni do nje enako dobri. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 let 

Lutkovna predstava 

Avtor: C. Perrault, B. Gašperčič   

TRNULJČICA 

Zgodbo o Trnuljčici pripoveduje kuharski vajenec medtem ko opravlja razna kuharska dela. Ko se 

mala Zarja rodi, kralj in kraljica povabita dvanajst sojenic. Trinajsta sojenica se je razjezila in 

napovedala, da se bo Zarja na svoj petnajsti rojstni dan zbodla na vretenu kolovrata in umrla. To 

prerokbo so ostale sojenice omilile: deklica ne bo umrla, pač pa zaspala za sto let in cel dvor z 

njo. Trnje bo preraslo grad. Prav zaradi tega neprehodnega trnja so Zarjo imenovali Trnuljčica. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 let 

Lutkovna predstava 
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Avtor: Metka Frelih   

ČUDEŽNI ZDRAVILNI KAMEN 

V gozdu elementalna bitja, škrati, vile, živali in rastline opažajo, da jim človek z izsekavanjem 

dreves manjša življenjski prostor. Z odlaganjem nevarnih in ostrih odpadkov se živali 

poškodujejo in zastrupljajo. Nekaj je treba narediti. Svet elementalov je inteligenten in želi 

človeku pravzaprav pomagati in ne škodovati, zato se domislijo, da bi bilo treba ljudem odpreti 

srca. Po gozdu posujejo kamen roževec, ki v resnici odpira srčno čakro. Ko bodo ljudje prišli v 

gozd, se jim bodo odpirala srca ... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 3 do 9 

Lutkovno-igrana predstava 

Avtor: J. Cefera, B. Gašperčič   

ŠKRAT IZ OPERE 

Tudi na zabaven način se lahko učimo. In tudi opera je lahko zabavna in lepa. Operni škrat, 

nagajiva in neumna operna miška nas bosta z glasbenikom – čelistom ljubljanske Opere 

popeljala v čarobni svet operne glasbe. 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 5 do 12 let 

Glasbeno-lutkovna predstava 
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Avtor: Oscar Wilde   

SREČNI KRALJEVIČ 

Nad mestom stoji kip Srečnega kraljeviča in neke noči nad mestom do njega prileti lastovček. 

Zaradi revščine v mestu veliki zlati kip Srečnega kraljeviča joče in s svojimi solzami gane 

lastovčka. Ker se kip ne more premikati, mu lastovček pomaga osrečevati ljudi. V kljunčku jim 

nosi drago kamenje in zlato, iz katerega je kip narejen. Nazadnje kipu iztakne tudi safirne oči. Ko 

Srečni kraljevič oslepi, se lastovček odloči, da bo za vedno ostal pri njem, čeprav je zunaj zima ... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 5 do 12 let 

Lutkovno-igrana predstava 

Avtor: Bernarda Gašperčič   

AL' ME BOŠ KEJ RADA 'MELA 

Štularjev Joža zalezuje Mlinarjevo Tinco. Ponuja ji lešnike (Bod' moja, bod' moja, t' bom lešn'kov 

dau), rožice, ona pa nič. Pa vendar se Tinca samo dela, da ji ni zanj (Vrtec ogradila bodem). Po 

mnogih slovenskih »zaljubljenih« pesmicah postaneta par. Toda tu je že vojaščina in Joža mora 

zapustiti svojo Tinco. Tinca ga čaka dolga leta in se zanj boji (Nocoj pa oh, nocoj). Končno pa je 

vojne konec in Joža se vrne (Fantje po polj' gredo). Sledi poroka. Po poroki pa (Kuga sem revež 

storu?) ... 

Cena predstave: 293,00 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 30 min 

od 5 do 12 let 

Splet slovenskih narodnih pesmi 
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Avtor: Bernarda Gašperčič   

KATARINA 

Čas, v katerem živimo, na žalost s seboj prinaša tudi določene nevarnosti in pasti za najstnike. 

Ena najhujših je zloraba droge. Z namenom, da bi se ta problem čimbolj približal mladim in 

njihovim staršem ter pedagogom smo pripravili predstavo Katarina. Namenjena je učencem 

tretje triade, dijakom in njihovim staršem. Zgodba ni resnična, lahko pa bi bila. 

Cena predstave: 335,10 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 70 min 

od 11 let dalje 

Predstava za mladostnike in 

Avtor: Simon Mayo, Gašperčič    

TI MOŠKI 

Dve popolnoma različni ženski srednjih let iz praktičnih razlogov živita skupaj v najetem 

stanovanju. Duhoviti, barviti in življenjski dialogi nam razkrivajo značaja obeh žensk in 

neprikrite želje in potrebe po življenju z moškim. Gre za eno tistih izvrstnih komedij, ko gledalec 

ob gromkem smehu občuti tudi bridkost osamljenih ljudi. Komedija, v kateri so moški ves čas 

prisotni v besedah in mislih, ves čas jih »čutimo«, čeprav se na odru ne pojavijo. 

Cena predstave: 868 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 75 min 

od 11 let dalje 

Predstava za odrasle 
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Avtor: Dario Fo, Franca Rame   

SEKS, TODA Z UŽITKOM 

Dario Fo, italijanski Nobelov nagrajenec za književnost in njegova žena igralka Franca Rame, sta 

že nekaj desetletij pojem odprtega gledališča. To pomeni, da se lotevata tem, ki so bile in so še 

trn v peti bodisi politiki, bodisi cerkvi, bodisi malemu meščanstvu in družbenim ter zasebnim 

zlaganostim vseh vrst. Predstava se zdi na videz preprosta učna ura spolne vzgoje za vse 

generacije. 

Cena predstave: 868 € (DDV že vključen v ceno) 

Trajanje predstave: 70 min 

od 11 let dalje 

Predstava za dijake in odrasle 
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Bernarda Gašperčič  

GSM: 041 290 740 /  bernarda@teaterzavse.si 

 

  

Metka Frelih  

GSM: 041 519 454 / metka@teaterzavse.si 

 

 

  

Podatki o društvu: 

Kulturno društvo Teater za vse Jesenice 

Nova Ulica 1, Koroška Bela, 4270 Jesenice 

  

Smo davčni zavezanec. 
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