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Igrata:

Žana

»Ne bi rada postala
slepa, to bi blo

preveč strašno.«

e m

Vesna Kuzmić in
Timotej Novaković
Prevajalka:
Anamarija Štukelj Cusma
Režiser in dramaturg:
Alen Jelen
Kostumografinji:
Tina Kolenik, Nika Dolgan
Glasbena oblikovalka:
Darja Hlavka Godina
Digitalni ilustrator:
Alojzij Gričnik
Lektorica:
Klasja Zala Kovačič
Oblikovanje luči, video in tonski mojster:
Matic Hering
Glas v posnetku:
Beti Strgar
Garderoberka:
Aleksandra Džajić
Sezona 2021/22,
premiera
11. 12. 2021, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice;
15. 12. 2021, Gledališče Glej, Ljubljana
Produkcija ŠKUC gledališče v koprodukciji z Zavodom Kolaž
in Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice.
Program ŠKUC gledališča sta sofinancirala
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
in Mestna občina Ljubljana
Oblikovanje letaka: Mojca Gorjan, CoLounge
Tisk: Peklaj, Odgovarja: Alen Jelen
ŠKUC gledališče, skuc@skuc.si, www.skuc.si
Društvo ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana, info@skuc.org, www.skuc.org
Za pomoč in naklonjenost pri nastajanju predstave se zahvaljujemo
Šentjakobskem gledališču Ljubljana in direktorju Milanu Golobu.
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Timotej

»Sej sem fant!«

Katja

»Ja, moj očka je brezposeln,

se prav se moja mami ni preveč
dobr poročila!«

Oceanija

»V enem trenutku ... sem si

Kevin

»Zakaj je prou

rekla, da bi blo za mami

moj tati brez

bolš, če me ne bi blo in bi me

slu žbe?«

zamenjala z drugo deklico.
Z zlo lepo deklico.«

Ajna

»Ker sm posvojena, še ne pomen,

da nisem taprava črnka!«

Lukas

»Rad bi, da bi me pustil pr mir,

ampak se sk oz vtikajo vame in če ne
ukazujem, bojo drugi ukazoval!«

Kako naredim papirnato letalo?
Sledi navodilom in prepogni letak po rdečih črtkanih črtah.

1 Za začetek
prepogni letak
po sredini

2

Prepogni gornja robova prednje
strani letaka proti sredini
po gornji črtkani poševnici

3

Prepogni gornja robova prednje
strani letaka proti sredini
po spodnji črtkani poševnici

4 Za konec prepogni še po
navpični rdeči črtkani črti in ...
naj letalo poleti!

