


Saša Pavček

Igrata 
 Dunja Zupanec in Miha Bezeljak

Dramaturginja Tanja Lužar
Lektorica Metka Damjan

Avtorica glasbe Brina Vogelnik
Glasbeniki Luka Ropret (kitara, ukulele, balalajka),  

Blaž Celarec (tolkala) in Nino de Gleria (kontrabas)

Premiera 23. december 2020 / Mala dvorana LGM

Izdelovalka kostumov za lutke Mojca Bernjak
Izdelovalci lutk in lutkovni tehnologi Mitja Ritmanič, 
Aleksander Andželovič in Eka Vogelnik
Izdelovalci scene in scenskih elementov Eka Vogelnik, 
Lucijan Jošt, Urban Saletniger, Branko Caserman, 
Darka Erdelji in Daša Filipovski

Tehnični oblikovalec zvoka Nino de Gleria
Oblikovalec svetlobe Gašper Bohinec
Oblikovalec zvoka Jure Auguštiner

Režiserka, avtorica likovne podobe in priredbe 
Eka Vogelnik

Upokojeni kapitan Adrijan ima končno čas, da se 
odpravi na dolgo plovbo. Za posadko si izbere 

zvesto psičko Rumi in razvajeno mačko Abo. 
Trmast in godrnjav se požvižga na nasvete galeba, 

ki ga svari pred nevihto, in izpluje. Mirna morska 
gladina se kmalu spremeni v razburkane valove 
in kapitan krmilo prepusti neustrašni Rumi, sam 
pa, skupaj z mačje lenobno Abo, utone v globok 
sen. Nevihta jih potiska proti otoku, na katerem 

se skrivata pregnanca, prestrašena otroka z 
mačkonom Juzdahirjem. Sprva nejevoljen kapitan 

ob stiku z izgubljenima otrokoma spremeni svoj 
nergaški pogled na svet in nenavadni skupinici 

nesebično pomaga. 

Saša Pavček nas v otroški pesnitvi  
Rumi in kapitan povabi na plovbo po gladini 

življenjskih preizkušenj, kjer valove strahu, 
godrnjanja in sebičnosti premaga 

mirna gladina poguma, srčnosti 
in ljubezni.

Na tej obli vsi smo nit:
ptica, človek, maček, kit.
Ljubezen nas v eno spleta
za mir in blagor našega planeta!

Pripravo na ogled predstave ter 
namige za pogovore in ustvarjanje 
po ogledu poiščite na spletni 
strani Lutkovnega gledališča 
Maribor pri predstavi 
Rumi in kapitan.



1. Izreži barko in njene potnike.
2. Izrezano barko zapogni po črticah.
3. Zarezane dele pretakni.
4. Zapogni še vseh šest potnikov in potovanje se lahko prične.
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