Metka Damjan, Aja Kobe in Svetlana Patafta po motivih slikanice Marijane Jelić

Koprodukcija s Teatrom Puna kuća Zagreb
Režiserka Svetlana Patafta
Avtorica likovne podobe Marijana Jelić
Avtor glasbe Klemen Bračko
Avtorice priredbe besedila Metka Damjan, Aja Kobe in Svetlana Patafta
Avtorja songov Ana Dokić in Zoran Pongrašić
Prevajalka in prepesnjevalka Aja Kobe
Lektorica Metka Damjan
Lutkovna in scenska tehnologa Noriyuki in Kaori Sawa
Kostumografka Mojca Bernjak
Oblikovalci lutk in rekvizitov ter lutkovni tehnologi Darka Erdelji, Primož Mihevc in Mojca Bernjak
Oblikovalca scenografije Lucijan Jošt in Branko Caserman
Oblikovalec svetlobe Miljenko Knezoci
Oblikovalec zvoka Mitja Pastirk
Igralka Aja Kobe
Premiera
Lutkovno gledališče Maribor (SLO), 25. in 26. avgust 2016
Gledališče Mala scena (HR), 25. september 2016

Nekoč pred davnimi davnimi časi je tukaj bilo … morje. Skrčilo se je v reko, ob reki pa je zraslo mesto. V mestu so
ljudje, prav tako kot danes, mislili in počeli čuda zanimivih reči. In s čim se je ukvarjala Dragica, da je bila oklicana
za coprnico?
Dragica je odlična zeliščarica in zdravilka. V naravi nabira zdravilne rastline ter iz njih pripravlja čaje, sirupe,
tinkture in druge zdravilne pripravke. Kopriva, kamilica, regrat, meta, sivka, žajbelj, materina dušica, trpotec in
bezeg so med bolj pogostimi. V srednjem veku, kamor se umešča naša predstava, ljudje v glavnem niso razumeli
moči zelišč in so zeliščarice krivično obtožili čarovništva oziroma coprništva. Danes pa zelišča dnevno uporabljamo
za zdravje ali kot začimbo, ne da bi nam kdo očital čarovništvo.

Več predlogov za pripravo na ogled predstave in vodila za obravnavo po ogledu poišči na spletni strani Lutkovnega
gledališča Maribor pri predstavi Coprnica Dragica.

Gledališki list Coprnica Dragica za LGM Mojca Redjko
urednica Katarina Klančnik Kocutar | oblikovalca Marijana Jelić in Blaž Krump | ilustratorka Marijana Jelić
tisk Evrografis | naklada 1.000 izvodov
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GRAD ZAGREB

Poišči zdravilno ali drugo rastlino, ki ti je ljuba. Skrajšaj jo na primerno dolžino in jo položi med dva lista časopisnega
papirja. Vse skupaj obteži s knjigami in počakaj, da se zel posuši. Ko je suha, jo previdno prilepi v ta gledališki list.
Vmes lahko vložiš primerno velik list tankega papirja, da se bo posušena rastlina lepše ohranila. Zapiši ime rastline in
podatek, kje in kdaj si jo nabral. Nihče te ne bo obtožil coprništva, gledališki list pa bo bistveno bogatejši! Na enak
način lahko izdelaš celo zbirko posušenih rastlin. Takšni zbirki rečemo herbarij.

