
PETEK, 10. MAJ 2013

10.00  SNG Nova Gorica
KD »Svoboda« Deskle, Gledališka 
skupina »Mak« 
Blaž Valič: POJMA NIMAM

11.30 SNG Nova Gorica
Gledališko lutkovni Krožnik
SŠ Slovenska Bistrica in LS Zrnca
Ivan Cankar: KOSTANJ POSEBNE 
SORTE

14.30  Gimnazija Nova Gorica 
Fedrino gledališče I. gimnazije v 
Celju
J. B. P. Molière: SMEŠNI PRECIOZI

15.30  SNG Nova Gorica
Teater Šentjanž -
SPD Šentjanž/St. Johann Alenka 
Hain: VAJE IZ SEDENJA

17.00  Gimnazija Nova Gorica 
KUD Pozitiv – DIC, Ljubljana Sa-
mostojni avtorski projekt: SKODEL-
ICA DŽEZA

18.00  SNG Nova Gorica
ODPRTJE FESTIVALA
Gledališka šola I. gimnazije Maribor 
J. B. P. Molière: PSIHA

20.30  Kulturni center Mostovna 
Artizani/Hiša otrok in umetnosti, 
Ljubljana Brata Grimm/Artizani:
GRIMMOVO KOLO SREČE

21.30  Kulturni center Mostovna 
ROCK VIZIJE 
BOOMPIT, Maribor 
ANTIOKSIDANTI, Dobravlje 
ARTENIGMA, Litija

SOBOTA, 11. MAJ 2013

10.00  SNG Nova Gorica
Teater Curriculum Vitae, 
Gimnazija Šentvid Ljubljana 
Sarah Kane: PSIHOZA 4.48

11.30  Gimnazija Nova Gorica 
Gledališka šola I. gimnazije Maribor 
Avtorski projekt: V SPOMINU 
UMOR

14.30 SNG Nova Gorica 
Mladinska lutkovna skupina KPD 
Šmihel/St. Michael Andrej Adamek 
in skupina: MASKA IŠČE SVOJ 
OBRAZ

15.30  Gimnazija Nova Gorica 
Šentjakobsko gledališče Ljubljana 
Enda Walsh: KLEPET.COM

18.00  Gimnazija Nova Gorica
KUD Štefan Kovač, Murska Sobota 
Goran Gluvić: ČUVAJA ZADNJEGA 
KOZARCA VODE

20.00  Kulturni center Mostovna 
SPUNK, kulturno društvo gimna-
zije Slovenj Gradec
Nina Bizjak: PRIDNICA
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Avtorski projekt: NAVDIHI

21.30  Kulturni center Mostovna 
ROCK VIZIJE 
THE FALLEN IDEA, Zagorje
NETHERWORLD, Ljubljana
EARTH SHOCK, Laško
MATALAJA, Slovenj Gradec

NEDELJA, 12. MAJ 2013

10.00-13.00  SNG Nova Gorica
Točka ZKD Delavnice za 
udeležence festivala

13.30-15.00  SNG Nova Gorica
Okrogla miza o predstavah festi-
vala

16.00  SNG Nova Gorica 
ZAKLJUČEK FESTIVALA
TER PODELITEV VIZIONARJEV IN 
ROCK VIZIONARJEV 2013

Tekst: Maja Čepin Čander
Foto: Vida Habjanič
Grafično oblikovanje: Pia 
Anžel, Valentina Jančič, Nina 
Rojc, Lara Zupančič

Vizioskop

Fedrino gledališče I. gimnazije v Celju se je 
letos odločilo za razposajenega Molierja in 
še bolj razposajeni preciozi, ki so ju uspešno 
utopili v smrtni dozi umetelnega leporečenja 
in nabuhlega kiča. Igralci so nam povedali, 
da niso imeli težav z vživljanjem v obdobje 
salonov in frizur v stilu sladkorne pene, saj sta 
temi izpraznjenih odnosov v visoki družbi in 
iskanje ljubezni iz napačnih razlogov še vedno 
zelo aktualni.

Česa vse nam Teater Šentjanž ni vrgel v obraz! 
Poleg knjig, ki so frčale po odru in v betice, 
smo imeli vaje iz nesnage, okrutnosti, lenobe, 
zaničevanja , sovraštva in … kvačkanja. Kdor 
ne kvačka, ni naš! Krščen matiček, da ni! Če bi 
koga utegnilo zanimati – knjige so ustvarjalci 
predstave prinesli kar od doma, ker so bojda 
neuporabne. Kaj natančno so s tem mislili, 
nam ni čisto jasno, saj smo se na svoje oči 
prepričali, da so odlično orožje!

Matjažek ima med pavzami rad juhice in 
črni čaj z mlekom brez sladkorja, so se letos 
naučili igralci Gledališke šole I. gimnazije 
Maribor. Druga pomembna lekcija je bila, 
da brez izklesanih mišic in vročih objemov  
ni uspešne predstave,  tretja, da so ptujsko 
pečeno kuro jedli že grški bogovi in četrta, da 
Lady Gaga krade modne ideje pri Veneri. Čista 
psiha(delija).

Oven
Danes si posebej ognjevit, a 
pazi, da ti žara ne ugasne dež.

Bik
Danes v gledališče ne rini z 
glavo skozi zid, ampak poišči 
vrata.

Dvojčka 
Za odrom te čaka zanimivo 
srečanje, zgrabi priložnost.

Rak
Ne vzemi vsega tako resno in 
se malo pozabavaj. 

Lev
Danes je tvoja griva neukrot-
ljiva, izkoristi to na odru.

Devica
Tudi če si navajen odra, še 
enkrat ponovi tekst.

Tehtnica
Danes ne omahuj in pojdi na 
predstavo.

Škorpijon
Na koncertu se obeta vzne-
mirljiva izkušnja.

Strelec
Vsaka izkušnja šteje, oglej si 
še kakšno predstavo.

Kozorog
Danes bodo vsi žarometi 
usmerjeni vate, izkaži se.

Vodnar
Včerajšnja noč je pustila pos-
ledice, poskrbi za hidracijo 
telesa.

Ribi
Da na odru ne boš kot riba na 
suhem, se malo sprosti.

Danes bo vreme čudovito, ču-do-vi-to! Temperature se bodo 
povzpele vse do 30 stopinj Celzija, kar pomeni, da bodo slado-
ledarji bajno zaslužili. Utegne se celo zgoditi, da bo sladoled 
pošel, zato si zagotovite vsak svojo kepico že zjutraj. Obvezno 
oblecite lahne poletne oblekice, če ste dekleta, in kratke 
hlače, če ste fantje, ali obratno, saj je vseeno. In ne pozabite na 
sandale, ker bo vroče, vro-če! Zaprite oči in dihajte, di-haj-te 
sladkobni vonj akacijevih cvetov… No, prav, dovolj sanjarjenja. 
Odprite dežnike in se že enkrat spustite na realna tla!

Nagradna igra
Napiši haiku o vizijah sonca.

1. nagrada: udeležba na enotedenskih  poletnih delavnicah v 
Kopru ali Izoli.
2. nagrada: 2 vstopnici za ogled predstave v SNG Nova Gorica.
3. nagrada: glasbeni album presenečenja.

SMS z odgovorom pošljite na 031628175 do nedelje ob 11.00. 
Žrebanje bo na podelitvi vizionarjev v nedeljo ob 16.00 v SNG 
Nova Gorica. 

VIZIPIS
Čisipis fistivili Viziji dvi nili trinijst, štivilki ini



?!

Chill

Kljub temu, da veš, da te čaka 
skrajno naporen dan, do konca 
izkoristiš prejšnjo noč. Zbudiš 
se zadnjo minuto pred koncem 
zajtrka in se »lagano sport-
ski« odvlečeš v jedilnico, ker 
veš, da boš s svojo očarljivo 
naravo prepričal kuharice, da ti 
dajo »afer last minute« zajtrk. 
Tekst si itak pustil doma, ker 
ga znaš že celo večnost in ker 
samo tepci ponavljajo tisto, 
kar že znajo. Soigralci norijo, 
ker zamujaš na vaje, ti pa se 
čudiš njihovemu nerganju, saj 
si prepričan, da takšni genialci, 
kot si ti, vaj sploh ne potrebu-
jejo. Vsaka predstava je zate 
čista rutina, odigraš jo mrtvo 
hladno in komaj čakaš na 
najpomembnejši del – zakusko.

Zdrava trema

Budilko si nastaviš pol ure prej, 
kot bi bilo potrebno, da še 
enkrat v miru ponoviš celoten 
tekst. Počasi se oblečeš in še 
enkrat preveriš, ali si si včeraj 
pripravil vse, kar potrebuješ. V 
jedilnico se odpraviš skupaj s 
soigralci, s katerimi se nemu-
doma zapleteš v konstruktiven 
pogovor o prihajajoči predstavi. 
Med grizljanjem kosmičev in 
obvezno žlico medu, ki bojda 
pomirja, potihem premlevaš še 
zadnje podrobnosti, nato pa se 
vestno odpraviš na vajo. Si po-
polnoma pri stvari, zato gre vse 
kot po maslu. Pred predstavo 
narediš nekaj globokih vdihov 
in že si na odru. Po priklonih si 
oddahneš in se zvečer skupaj s 
soigralci odpraviš na zasluženi 
koncert. Ne ostaneš predolgo.

Pretirana trema

Na jutro pred predstavo te 
ne zbudi budilka, čeprav si 
jo vestno naravnal, saj zaradi 
razrvanosti skorajda nisi zatisnil 
očesa in se po obvezni prhi le 
počasi spravljaš k sebi. Med 
oblačenjem te obhajajo čudni 
občutki, ker si v kratkih interva-
lih spanca sanjal blodnjave sa-
nje, hkrati pa te že od 
prejšnjega večera črviči v 
želodcu, zaradi česar se resno 
sprašuješ, ali sploh zaužiti 
zajtrk. Ker pa veš, da prazna 
vreča ne stoji pokonci, se 
odpraviš proti jedilnici. S 
soigralci ob zajtrku govorite le 
o predstavi in hvaležen si, da si 
v torbico vrgel deodorant, saj 
se potiš, kot bi tekel maraton. 
Predstava te utrudi, zato greš 
zvečer zgodaj v posteljo.

Panika

Zvečer izpustiš vse koncerte, saj 
se ti zdi bolj modro ponavljati 
tekst. Ko se končno spraviš v 
posteljo, se premetavaš, potiš, 
občasno vstaneš, odpreš okno, 
potem spet ležeš in že ko se ti 
zdi, da ti bo uspelo zaspati, te 
zgrabi tresavica, ki jo skušaš 
ob petih zjutraj ublažiti s toplo 
prho. Iz ogledala te gleda bled 
obraz s temnimi kolobarji, ki se 
razlivajo pod očmi in v tistem 
trenutku pomisliš, da bi lahko 
kandidiral za zombija leta. Med 
oblačenjem te zajame še nepo-
pisna slabost in veš, da pred 
predstavo vase ne boš spravil 
niti grižljaja. Greš naravnost do 
gledališča. Na odru se streseš 
kot šiba na vodi. Po predstavi 
se odvlečeš, ožet kot cunja, v 
posteljo.  

Gledališka skupina MAK, sekcija KD Svoboda Deskle, je včeraj v slogu holivudskih trilerjev razstrelila oder. Nič hudega, tako ali tako 
nihče nima pojma, poleg tega nihče ni brez madeža… Igralci so nam zaupali, da je predstava nastala na podlagi njihovih osebnih 
izkušenj, spretno pa jo je v tempirano bombo zvezal režiser Blaž Valič. Surovo in neposredno. Res nihče nima pojma?

Gledališko lutkovni Krožnik SŠ Slovenska 
Bistrica in LS Zrnca se je lotil besedila Ivana 
Cankarja, za katerega se naša redakcija strinja, 
da je bil lastnik najbolj kul hipstersih brkov, 
ki jim ni para v vsej slovenski literarni zgo-
dovini. Mularija je šla pogumno po kostanj 
v žerjavico. Ni se opekla, se je pa najedla 
kostanja. 

Mojster Seba se je odločil, da bo letos or-
ganiziral posebno rojstnodnevno zabavo za 
najstnico rosnih petnajstih let Pozitivo (KUD  
Pozitiv – DIC, Ljubljana). Povabil je vse, ki so 
kadarkoli sodelovali v tem teatru in nastala 
je Skodelica džeza. Divje, razgibano, fizično, 
jezno. Kot uporniška najstnica pač.

 
No, pa smo le prišli tudi 
gledalci na svoj račun in nas 
je končno nekdo povabil na 
oder! Ves čas smo namreč v 
sebi skrivali igralske talente, 
le da nam še nihče ni dal 
priložnosti. In kaj je lepšega 
od igralske kariere, ki se 
prične ob kolesu sreče? Pa 
smo ga zavrteli! Kolo sreče 
se je vrtelo in vrtelo in se za-
vrtelo v štiri Grimmove mo-
jstrovine v izvedbi Artizanov/
Hiše otrok in umetnosti, 
Ljubljana!

Tremometer

a. Antioksidanti

b. Artenigma

c. Boompit

a b

c


