
Anja Štefan



       Režiserka: Nika Bezeljak

                     Avtorica likovne podobe 

     (po navdihu ilustracij Alenke Sottler): Ajda Sitar

    Avtorica glasbe: Laura Zafred

                   Igralci: 

     Danilo Trstenjak, Gregor Prah in Eva Stražar k. g. 

                    Scenografka: Nika Zuljan

   Kostumografki: Mojca Bernjak in Ajda Sitar

        Lektorica: Metka Damjan

         Statistka in scensko-odrska mojstrica: Svetlana Maloić

    Izvajalci glasbe: 

   Laura Zafred, Matic Smolnikar, Rok Felicjan, 

   Aleš Zorec, Marko Brdnik in Katarina Kozjek

        Avtor oblikovanja zvočnih posnetkov: Marko Jakopanec

   Izdelovalka kostumov: Mojca Bernjak

        Lutkovni tehnologi in izdelovalci lutk: 

                       Mojca Bernjak, Aleksander Andželović, Darka Erdelji 

               Ajda Sitar, Daša Filipovski in Miljenko Knezoci

        Scenski tehnologi in izdelovalci scene ter scenskih elementov:

   Lucijan Jošt, Urban Saletinger in Branko Caserman

              Oblikovalec svetlobe: Miljenko Knezoci

     Oblikovalec zvoka: Mitja Pastirk

     -----------------

      Premiera: 18. februar 2021, Velika dvorana LGM

     -----------------

    Mišja dolina iz zbirke Anje Štefan se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, 

    na travnike, polja in v gozdove. Predstava majhnih mišk za majhne otroke, z namigi, kako 

     se znajti v velikem svetu. Z vsemi svetlimi in temnejšimi toni nas spodbuja: »Le pogumno, 

    le za mano, kmalu bomo našli hrano, ne le hrano, boljši svet, kjer nam lažje bo živet’.«

               -----------------

       Pripravo na ogled predstave ter namige za pogovore in ustvarjanje po ogledu poiščite na 

      spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor pri predstavi ‘Drobtine iz mišje doline’.



USTVARI SVOJO MIŠKO 

Pred teboj je šablona, s pomočjo katere lahko ustvariš miško v poljubnih barvah.

Položi jo na papir in pobarvaj z         ,           ali celo s         . Pazi, da se ti pri barvanju 

ne premika po podlagi. -- Šablono lahko uporabiš večkrat. -- Lahko pa s peki papirjem 

prelepiš           , jo obrneš proti          in videl boš, kako zažari. Peki papir lahko tudi 

porišeš ali pobarvaš, za to pa uporabi          ,           ali          .



Gledališki list Drobtine iz mišje doline – Pesmi iz knjige Drobtine iz mišje doline, založba Mladinska knjiga, 2017 – za LGM Katarina Klančnik Kocutar
urednica Tanja Lužar – avtorica vizualne podobe Ajda Sitar – lektorica Metka Damjan – oblikovalec Blaž Krump – tisk Evrografis – naklada 1.000 izvodov
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