
Zvezdica zaspanka
Iz vesoljnega platna, podobnega 
zastavi Evropske unije, se na zemljo na 
nasmejanem asteroidu pripelje poredna 
zvezdica. Zemeljskega cirkusa ne mara in 
ne razume, zato pa tebi, meni in drugim 
razbojnikom omehča okamenelo srce.

Mi, otroci generacije fix
S cinizmom prepojena duša đanksa in dilerja po smrti še nekaj časa rezidira v 
svoji razsuti palači. Vzame si čas, da lahko v miru posluša mamina sporočila na 
odzivniku. Pokadi približno pol škatle čikov in še zadnjič sreča ljudi, ki so mu 
pomagali ter vsak po svoje stali ob strani na poti v samomor.

Razmerja po Beckettu
Prešuštniki pozor: nikoli in nikdar 
nič ne priznajte! V peklenski 
polsvetlobi se pod histeričnim in večno 
nezadovoljnim očesom drug drugega 
menjujejo trije transgenderski 
subjekti. Razumi, če moreš. In kaj boš 
počel, ko te enkrat ne bo več - morda 
pa kljub temu povsem normalen in 
običajen ljubezenski trikotnik.

Ščip parkeljc
Satanu je dolgčas, zato blodi po zemlji in se zabava na njemu lasten način. Mlinarjeva 
hči nima sreče. Govoreča čreva vsepoprek špukajo rafinirane vulgarnosti in rasizme. 
Alkemija. Ritualni kanibalizem. Črna magija. Neutolažljiva lakota po zlatu in boleče 
žaganje dvoglavega demona na pol.

Sen kresne noči
Klasika. V gozdičku, 
ki zagotovo meji na 
skrivnostno deželo 
Arkadijo, zaljubljeni 
Atenci in nagajivi 
nesmrtniki koeksistirajo 
v komediji. Ljubezenske 
prekucije in večkratni 
bride-swap. Maraton 
klene rimane besede.

Razredni sovražnik
Turbo nasilnim dijakom je uspelo razbiti vsa okna, 
uničiti inventar, svoje učitelje pa speči na ražnju. Ker 
novih ni od nikoder, se čakanje postopoma ampak 
zanesljivo preobraža v travmo. Avtodidaktika je seveda 
legitimna opcija, ki pa jih pripelje do spoznanja, da je 
pot do znanja zapletena in težka.



Debela dežna kaplja se mi je nalimala na čelo. 
Tako mlad sem pa tako nesrečen. In vse bolj 
se mi zdi, da šele od včeraj, ko se je začel ta 
festival, prej zagotovo nisem bil tak. Menda 
vsak teenager že po defaultu vsebuje kleno 
merico patetike. Naj si ga kar lepo pof**ajo, 
zame namreč to ni dober odgovor. Vsako čustvo 
je resnično in iskreno. Nič manj ni pravo, če je 
porojeno iz hormonskega koktejla kot pa če 
izhaja iz iluminacije. 
Nova Gorica je hladen socialističen raj, ad hoc 
zgrajen na samem robu tople dežele agrumov, 
antipastov in legend o mafiji. Moj cenjeni 
ded je riknil, ko ga je prav po udarniško 
gradil in Jugoslavija se je razdrobila. Zaradi 
preobremenitve je popustil žerjav in na mojega 
deda se je spustil betonski monolit. Ded potlej 
nikoli več ni bil nesrečen. Očeta je zaplodil le 
kakšen dan ali dva poprej. Se pravi sem jaz imel 
neke sorte metafizičen zegn. Vse se je poklopilo, 
besni beton in nuja iz njega graditi platforme ter 
na njih socialna stanovanja, tudi babica je bila v 
ovulaciji in nad mestom je sijalo sonce. Skratka, 
mutna voda. Poleg tega imam rad teater. Zato 
sem preklet.
Kadar zapustim oder sem iskreno srečen. 
Skrijem se za zaveso, poiščem svojo seksi 
brisačko in si dolgo otiram potne bisere s 
čela. Po slamici srebam multivitaminski sok 
in si v bistvu želim piva. Poskušam izza hrbta 
hipnotizirati dekle, ki jo ljubim, globoko v sebi 
sem ranjena žival. Ona je rojena igralka. Ko je 
na odru se zdi resničnejša od življenja samega, 
kadar ne igra, nikoli ne veš, če tega morda kljub 
temu ne počne. Uspelo ji je, da me popolnoma 
uniči. Ponoči se v postelji potim, podnevi verižno 
kadim. Poleg tega vse vidim, kot v nekakšni 
viziji. Nič mi ne uide. Včeraj po generalki je 
oboževana v mraku hodnika med slačilnicami 
iztegnila svoj prst in se dotaknila nekega tipa, ki 
pa nisem bil jaz. Skoraj sem bruhal. Zbežal sem. 
Ostali so menda šli žurat. Potem. Sam doma. 
Dolgo v noč. Khhm.. Masturbiral.
Vloga, ki jo igram je absurdno nepomembna. 
Na vajah se zaradi tega počutim skrajno 
neumno. Nihče mi ne namenja pozornosti. 
Prepričan sem, da vmes nalašč čvekajo. Kakor 
da me ni. Njej se niti enkrat ni zdelo vredno, 
da bi pogledala, kako igram. Ekipa je velika, 
po mojem niti ne ve da obstajam, jaz pa za njo 
gorim kot na soncu posušeno govno. Lahko bi 
me tudi uradno črtali. Igra brez mene bi bila 
veliko boljša. Ampak ne, hočejo, da trpim na 
odru, kot kakšen kristus ali nekaj podobnega. 
Pisec drame je bil kompleten idiot. Nihče kolikor 
toliko normalen, si ne bi bil zmožen izmisliti 
takega nesmisla. Naš dragi režiser, dramaturg 

10.00  Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 Frane Miličinski - Ježek: ZVEZDICA ZASPANKA
 Lutkovna predstava
 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

11.00  Gimnazija Nova Gorica 
 Ajdin Huzejrović: MI, OTROCI GENERACIJE FIX
 Mladinski oder Kranj 

14.30  Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 Sestri Godec: ŠČIP PARKELJC
 Lutkovna predstava
 Gledališka šola I. gimnazije Maribor

16.00 Gimnazija Nova Gorica
 William Shakespeare: SEN KRESNE NOČI
 Gimnazija Nova Gorica

18.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 ODPRTJE FESTIVALA
 Avtorski projekt: RAZMERJE PO BECKETTU
 Gledališka šola I. gimnazije Maribor

21.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 Nigel Williams: RAZREDNI SOVRAŽNIK
 spremljevalni program
 Omladinsko pozorište Dadov, Beograd, Srbija
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10.00 Gimnazija Nova Gorica
 Katarina Klajn:  
 INSTANT – KOMEDIJA Z DVEMA OBRAZOMA
 Žaba gleda&išče, Prosvetno društvo Vrhovo

12.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 Avtorski projekt: ADOLESCENCA 
 Drzne in lepi, KD Stična

15.00 Gimnazija Nova Gorica
 Eugene Ionesco: PLEŠASTA PEVKA
 KD »Svoboda« Deskle, Gledališka skupina »Mak«

16.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 Srečko Kosovel in Teater C.V.: PRAVICA
 Ugledališčena poezija
 Teater Curriculum Vitae, Gimnazija Šentvid, Ljubljana

 Avtorski projekt: RES, TI SI TA!  
 Ugledališčena poezija
 Teater (nade)budnih,  OŠ Franja Malgaja Šentjur

18.00 Gimnazija Nova Gorica
 Andrej Rozman Roza: URŠKA
 Lutkovna predstava
 Lutkovni Krožnik SŠ Slovenska Bistrica in LS Zrnca

21.30 Kulturni center Mostovna
 ROCK VIZIJE - koncertni izbor  
 mladinskih rock skupin
 THE BREAKS, Šempeter pri Novi Gorici
 THE SPANKAKES, Višnja Gora 
 OSTROKLJUNI, Cerknica 
 MURDERED MUFFIN, Ptuj
 THE PYRAMIDS, Maribor 
 KOALA VOICE, Kisovec  

10.00 – 13.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica,  
 Velika točka ZKD
 DELAVNICE ZA UDELEŽENCE FESTIVALA

13.30 – 15.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 
 OKROGLA MIZA O PREDSTAVAH FESTIVALA

16.00 Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 ZAKLJUČEK FESTIVALA TER PODELITEV  
 VIZIONARJEV IN ROCK VIZIONARJEV 2014
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ali karkoli si že človek domišlja, da je njegova 
funkcija, je bedak od rojstva. Všeč so mu telesa 
mojih sošolk, tega sploh ne skriva. Nikoli še 
nisem uzrl večjega perverta. Če le more, se slini 
ob njih, lastnoročno popravlja njihovo držo na 
odru. Njej (Horor!) njegova pozornost ugaja. 
Koketno si gladi dolge zlate lase, nalašč globoko 
diha, joške ji kar samo meče gor pod odrske luči. 
Odkar smo v Novi Gorici so se jo že vsi, ampak 
čisto vsi najmanj enkrat dotaknili. Vsi razen 
mene nesrečnika. Na k***c mi greste. Sovražim 
vas. Vse. Tudi tebe. Ne delaj si utvar.
Danes zvečer bodo na Mostovni koncerti. Če 
se slučajno ne bom uprpil, kakršna je sicer 
moja navada (sem namreč pička), bom prasca 
za kakim vogalom počakal z bejzbol palico. 
Prej bom seveda moral nekaj popiti. Morda pa 
se bom samo zakajal in tankal dokler vsega ne 
pozabim in potem še malo, da izgubim zavest. 
A verjetneje je, da ne bom sabotiral samega 
sebe. Izbral si bom strateško mesto in jo iz 
varne razdalje opazoval. Upajoč, da povzročim 
samovžig ter tako pritegnem njeno pozornost. 
Zgorel bom v kupček pepela ob težkih kitarskih 
riffih, medtem ko se bo ona z nekom jezičkala. 
In kaj če ne bom zgorel? Si bom pulil žile? 
Kdo vse me bo zlorabil in kakšne bolečine me 
bodo še zadele to noč? Jaz sem pripravljen.

Kaj se z našim antijunakom 
zgodi na in po koncertu na 
Mostovni? 

Odgovor - SMS pošlji 
na 051 748 979 
do nedelje do 04.17 zjutraj. 

Nebo je svinčene 
barve. Nekje tam 
zadaj mora biti sonce, 
toda jaz ga ne vidim. 

Nagrada za najbolj 
gate parajoči 
odgovor je udeležba 
na poletnih gledaliških 
delavnicah v Kopru/
Izoli (julij/avgust 2014). 
Za ostale luzerje pa še 
nekaj glasbenih nagrad.


