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RežiJa Uroš Trefalt
PReVod Martina Maurič Lazar
dRaMaTizaciJa Petr Vodička
dRaMaTURgiJa zala dobovšek
VizUaLNa Podoba bára Čechová
gLasba Vasko atanasovski
aVToR MaPPiNga XLab, Jindřich Trapl, Jiří Mravec - ati
obLiKoVaLec sVeTLobe danilo Korelec
LeKToRica irena androjna Mencinger
asisTeNTKa za VizUaLNo Podobo Larisa Kazić
NasToPaJo asja Kahrimanović, Miha arh, Jan bučar, Matevž Müller k. g.

PRodUceNTKa Pija bodlaj
VodJa PRedsTaVe in obLiKoVaLec zVoKa aleš erjavec
LUČNi MoJsTeR danilo Korelec
sceNsKi TehNiK iztok Vrhovnik
Video TehNiK Matej Vidic
izdeLaVa LUTK in sceNe iztok bobić, bára Čechová, Polona Černe, zala 
Kalan, Larisa Kazić, Richard Maasarani, Tanja sabol, zoran srdić, Jernej 
Remše, Mitja Ritmanič, Špela Ulaga
izdeLaVa KosTUMoV sandra birjukov, Marjeta Valjavec 

Premiera 6. marec 2014
oder pod zvezdami LgL
Lutkovno gledališče Ljubljana
sezona 2013/14

PRodaJa VsToPNic iN iNFoRMaciJe 
Knjigarna zvezdica zaspanka, Krekov trg 2 (Po–Pe od 9. do 19. ure, 
so od 9. do 13. ure ter uro pred predstavo)

S: www.lgl.si, T: 080 2004 / 01 3000 982, E: info@lgl.si

 @Lutkovno      @LutkovnoGledalisceLjubljana

Lutkovno gledališče Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in 
Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo. 
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Na povsem običajen dan dva ljubljanska smetarja doleti nenavadno presenečenje. ob naključnem postanku v 
bližini antikvariata se srečata z rahlo prismuknjenim starinarjem in njegovo ženo. Na videz brezskrben klepet 
kmalu dobi nenavadne posledice. starinar, ki verjame v vsemogočnost skrivnostne knjige svojega prastrica, 
smetarja povabi, da se odpravita na pustolovščino – in to kar noter v knjigo! Tam bosta (če bosta uspešna in 
vztrajna) našla skrito geslo, ki ga sestavlja enajst črk. Če najdeta rešitev, bosta Ljubljano rešila pred vnovičnim 
potresom. odločita se in poskusita. Ko ju knjiga posrka vase, se naenkrat znajdeta sredi najpomembnejših 
zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali Ljubljano in slovence. Na koncu, tik pred ciljem, pa se morata soočiti še 
s samim ljubljanskim zmajem. 

Lublana je zgodba o mestu in ljudeh, ki so ga bistveno zaznamovali. izhaja iz znane knjige Janeza Kajzerja S 
tramovi podprto mesto in pripoveduje o tem, kako je v Ljubljano pripeljal prvi vlak, o baronu, ki je izumil televizijo, 
o tem, kako je gorelo gledališče, zasvetila elektrika, kakšno navdušenje sta požela prvi radio in prvi film, kako so 
zgradili nebotičnik ...
 
Predstava bo popeljala gledalce skozi zgodovino Ljubljane v čarobnem svetu gledališča, kjer se srečujeta 
najsodobnejša tehnologija (metoda mappinga) in lutka. gre za zmes zgodovinskih trenutkov in prigod, združenih v 
likovni kolaž lutk, igralcev, fotografij, slik in filmov.

oblikovanje razglednice bára Čechová | 2014


