
četrtek, 2. 7. 2009
11.00Miklošičev park
KUD Ljud: Električne invazije - izstop (35’)

17.00 Prešernov trg
Gledališče Ane Monro: Kletka (40’)

17.05 Argentinski park
Cirkus Kansky: Okoli Cirkusa Kansky

17.30 okoli Prešernovega trga
Klobukarska ulica: Atraktivni nastopi (300’)

18.00 Prešernov trg
MašinA - Glorjana Veber:
Eno kepico poezije, prosim (180’)

18.30Mestni trg
Slagman producties: Pop up! (45’)

19.00Miklošičev park
KUD Ljud: Električne invazije - vzlet (45’)

19.30 po mestnih ulicah
Teatr-klub Mesto D: Ustaviti se in
razmisliti (začetek: pri Nami, 50’)

20.00 Čevljarski most
MašinA - Etno skupina Veseli kurent:
Veseli kurent - zgodba o ljudskem godcu (60’)

20.30Mestni trg
Slagman producties: Pop up! (45’)

20.30 Prešernov trg
Milón Méla: Ulični nastop (75’)

21.00 Argentinski park
Cirkus Kansky: Postaja Kansky (60’)

21.30Metelkova mesto
Bängditos: Preobilje (otvoritev, 45’)

23.00 Argentinski park
Ana 10.: Družabljenje (120’)

petek, 3. 7. 2009
17.00 Argentinski park
Trupa Aduta: O zlati hruški (40’)

17.00 Argentinski park
Cirkus Kansky: Okoli Cirkusa Kansky

17.00 po mestnih ulicah
Dritero Kasapi & Venelin Shurelov:
Fantomat

17.30 okoli Prešernovega trga
Klobukarska ulica: Atraktivni nastopi (300’)

17.30 po mestnih ulicah
Plovdiv DramaTheatre: Kovček (povorka,
začetek: Čevljarski most, 60’)

18.00 Čevljarski most
MašinA - Gozdni teater:
Nagajiva pravljica (30’)

18.00 Čopova ulica
Slagman producties: Živa slika (3 × 15’)

18.30Mestni trg
Gledališče Ane Monro: Zlati osel (35’)

19.00 Argentinski park
Trupa Aduta: O zlati hruški (40’)

19.00 po mestnih ulicah
Teatr-klub Mesto D: Ustaviti se in
razmisliti (začetek: Čopova ulica, 50’)

19.30Mestni trg
Plovdiv DramaTheatre: Kovček (35’)

20.00 po mestnih ulicah
Slagman producties: Pleši ulico

20.30Mestni trg
Gledališče Ane Monro Zlati osel (35’)

21.00 Argentinski park
Cirkus Kansky: Postaja Kansky (60’)

21.00 po mestnih ulicah
Milón Méla: Parada (začetek: pri Nami, 60’)

21.30Metelkova mesto
Bängditos: Preobilje (45’)

22.00 Čevljarski most
MašinA - KUD Šentvid nad Ljubljano
ŠODR Teater: Pisali so na čela sten (60’)

23.00 Argentinski park
Ana 10.: Družabljenje (120’)

sobota, 4. 7. 2009
10.00 Čopova ulica
Burekteater: Haprdans (25’)

10.30 Prešernov trg
Gledališče Ane Monro: Kletka (40’)

11.00 Argentinski park
Cirkus Kansky: Postaja Kansky (60’)

11.30 po mestnih ulicah
Plovdiv DramaTheatre: Kovček (povorka,
začetek: Čevljarski most, 60’)

12.00 po mestnih ulicah
Društvo lutkovnih ustvarjalcev:
Simplicissimus Simpl
(začetek: Prešernov trg, 60’)

17.00Miklošičev park

Gledališče Koper: Naočnik in Očalnik

17.00 okoli Prešernovega trga
Klobukarska ulica: Atraktivni nastopi (300’)

17.00 po mestnih ulicah
Etno Histria: Koncert (začetek: pri Nami, 30’)

17.00 po mestnih ulicah
Dritero Kasapi & Venelin Shurelov:
Fantomat

17.30 Argentinski park
Cirkus Kansky: Okoli Cirkusa Kansky

17.30Mestni trg
Slagman producties: Pop up! (45’)

17.30 Pri Figovcu
ŠUGLA: Skušnjava (premiera, 25’)

18.00 Čevljarski most
MašinA - Evin Hadžialjević: Albi (40’)

18.00 Pri Figovcu
ŠUGLA: Delavci (premiera, 25’)

18.30 Čopova ulica
Burekteater: Haprdans (25’)

19.00 Čevljarski most
Tomaž Šturm:
Kralj svojega sveta - Poezija v gibanju (40’)

19.00 Pri Figovcu
Štefka in Poldka:

Grema smučat! (premiera, 25’)

19.30Mestni trg
Slagman producties: Pop up! (45’)

19.30 po mestnih ulicah
Papelito: One ManWalking Box
PaperTheatre (začetek: Čopova ulica, 60’)

20.00 Čevljarski most
MašinA - Mamoo ti: 10€ (40’)

20.00 Pri Figovcu

Tirana cirkus: Cirkus (50’)

20.30Mestni trg
Plovdiv DramaTheatre: Kovček (35’)

21.00 Argentinski park
Cirkus Kansky: Postaja Kansky (60’)

21.30 po mestnih ulicah

Cie. Malabar: Potovanje ladje Vodosanje
(začetek: Čevljarski most, 50’)

22.30 Čevljarski most

MašinA - KD Pero: Pesniški slem (60’)

22.30 Prešernov trg
KAMHram: Ratatuya (45’)

23.00 Atrij hotela Union
Anina plesna noč: Tango (150’)

23.00 Nazorjeva ulica

Anina plesna noč:
Standardni in latino plesi (150’)

23.00 Ploščad Ajdovščina
Anina plesna noč: Flamenko (150’)

23.00 Pri Figovcu
Anina plesna noč: Salsa (270’)

nedelja , 5. 7. 2009
16.00 parkirišče na Zarnikovi

Dritero Kasapi & Venelin Shurelov:
Fantomat

16.30 parkirišče na Zarnikovi
Zavod Imaginarni:
Sedmerica iz džungle (premiera, 30’)

16.30 parkirišče na Zarnikovi
Gledališče Igorja Somraka:
Nori orkester (35’)

17.00 parkirišče na Zarnikovi
Štefka in Poldka: Grema smučat! (25’)

17.00 parkirišče na Zarnikovi
Teatr-klub Mesto D: Marshrutkastan (90’)

17.00 parkirišče na Zarnikovi
Papelito: One ManWalking Box
PaperTheatre (60’)

17.30 parkirišče na Zarnikovi
KUD Sovodenj: Brez naslova (40’)

17.30 parkirišče na Zarnikovi
ŠUGLA: Delavci (25’)

18.00 parkirišče na Zarnikovi
Bängditos: Spaček (45’)

18.00 parkirišče na Zarnikovi
ŠUGLA: Skušnjava (25’)

18.30 parkirišče na Zarnikovi
KAMHram: Ratatuya (45’)

19.00 parkirišče na Zarnikovi
Tirana cirkus: Cirkus (50’)

20.00 parkirišče na Zarnikovi

Ana 10.: LUČ

21.00 parkirišče na Zarnikovi
Ana 10.: Družabljenje (120’)

Ana Desetnica ’09

organizacija:
Gledališče Ane Monro
www.anamonro.org

Oblikovanje: Sašo Tepina
Tisk: Jagraf, Trboje

Naklada: 15.000 kom

© GAM 2009

SEZNAM
PRIZORIŠČ

1 Argentinski park; Pri Figovcu

2 Atrij hotela Union

3 Čevljarski most

4 Čopova ulica

5 Mestni trg

6 Metelkova mesto

7 Miklošičev park

8 Nazorjeva ulica

9 Parkirišče na Zarnikovi

10 Ploščad Ajdovščina

11 Prešernov trg; okoli Prešernovega trga

PRIBOLJŠEK - VSTOPNINA NA ANI DESETNICI V LJUBLJANI
Gledališče Ane Monro bo v sodelovanju z Zvečevim in Mikado čokolado vsem obiskovalcem
ponudilo možnost, da za ceno 1 evro kupijo čokolado oziroma bon v obliki čokolade (v zakup
moramo namreč vzeti poletno vročino). Ti boni oziroma čokolade se bodo v 4 dneh festivala zbirali v
prav posebnih, stacionarnih skrinjicah, postavljenih po mestu, kupiti pa jih bo mogoče pri kateri od
prijaznih hostes na prizoriščih. Seveda pa lahko čokolado kot vstopnico obiskovalci prinesete tudi s
seboj, le oddati jo bo treba na letošnji mobilni infotočki (ulično prirejen tricikel). Po končanem
festivalu bo polovica čokolad odšla v roke Karitasu, polovica pa Rdečemu križu Slovenije.
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INFO
Letos bo info točka festivala Ana Desetnica mobilna. Poiščite ulično prirejen tricikel,
na katerem sta dva zanimiva modela, ki vam bosta posredovala vse potrebne informacije ...

Lahko pa pokličete tudi na telefon: 051 315 240.



Ana 10.
Družabljenje
druženje, 120’
2.7. & 3.7. ob 23.00 - Argentinski park
5.7. ob 21.00 - parkirišče na Zarnikovi

Neobvezno druženje v šotoru Cirkusa Kansky ob
večernih urah. Poleg klepeta in glasbe bo večerno
družabljenje popestril še neobvezen program na
festivalu sodelujočih artistov po sistemu t.i.
»odprtega odra«.

LUČ
povorka
5. 7. ob 20.00 - parkirišče na Zarnikovi

LUČ je povorka, v kateri bodo nastopili udeleženci
delavnic projekta Gostija Poljane, ki se jim bodo
pridružili še nastopajoči na festivalu Ana Desetnica.
Povorko bo vodil priznani katalonski umetnik Manel
Pons.

Bängditos NEM

Preobilje (otvoritven predstava)
predstava z ognjem in vodo, 45’
2.7. & 3.7. ob 21.30 - Metelkova mesto

Skozi groteskno življenje nenavadnega vodnjaka, ki
ga oblegajo trije igralci se voda predstavi kot obilje in
pomanjkanje, kot čistost in groza, na trenutke nas
strezni, na trenutke pa očara s humorno poezijo.
Vodnjak spodbudi tako poetične trenutke kot tudi
smešne eksplozije v vizualno močnem, fantastičnem
in navdihujočem spektaklu.

Spaček
ulična predstava, 45’
5.7. ob 18.00 - parkirišče na Zarnikovi

Dva francoska turista se s pokvarjenim spačkom
znajdeta v neznanemmestu. V njuno gorje se
morajo, hočeš ali nočeš, vključiti skoraj vsi prisotni
na kraju nesreče.

Burekteater SLO

Haprdans
lutkovna ulična predstava, 25’
4. 7. ob 10.00 & 18.30 - Čopova ulica

Sheakespearovega tragičnega junaka Hamleta boste
spoznali na način, kot si niste upali nikoli
predstavljati, v igri bodo namreč tudi kuhalnice in
drugi kuhinjski pripomočki.

Cie. Malabar FRA

Potovanje ladje Vodosanje
spektakularna povorka, 50’
4. 7. ob 20.30 - po mestnih ulicah
(začetek: Čevljarski most)

Lunarno ladjo Vodosanje z zanimivo posadko nosi
po ulicah mesta, ki se pred vašimi očmi spreminja -
parki postanejo rajski zalivi, trgi se spremenijo v
slikovite atole ali pa celo v skrivnostni otok zakladov.
Ladja Vodosanje potuje skozi sanje, humor in
poezijo ter prevaža posadko in publiko, ki skupaj drsi
s tokom fantastičnih podob. Nenavadni burkeži na
hoduljah vlečejo svojo ladjo preko trgov
ter dajejo ritem temu čarobnemu križarjenju
z osupljivimi odkritji in neverjetnimi spretnostmi …

Dritero Kasapi
& Venelin Shurelov ŠVE/BGR

Fantomat
ulična instalacija
3. 7. & 4. 7. od 17.00 - po mestnih ulicah
5. 7. od 16.00 - parkirišče na Zarnikovi

Fantomati v človeški podobi s posebnimi »živimi
plazma očmi« bodo ponudili izviren pogled na ulico
in mestni vrvež, ki bo porušil vsakdanjo podobo
naših pričakovanj.

Društvo lutkovnih
ustvarjalcev SLO

Simplicissimus Simpl
povorka, 60’
4. 7. ob 12.00 - po mestnih ulicah
(začetek na Prešernovem trgu)

Simplicissimus Simpl v podobi lutke in ob spremstvu
svojih prijateljev blodi po mestu in se srečuje z
nenavadnimi situacijami.

Etno Histria
Koncert
povorka, 30’
4. 7. ob 17.00 - po mestnih ulicah

Šestdeset umetnikov - lutkarji, glasbeniki in artisti, -
udeležencev delavnice Etno Histria, se sprehodi po
ljubljanskih ulicah …

Gledališče AneMonro SLO

Kletka
ulična predstava, 40’
2. 7. ob 17.00 & 4. 7. ob 10.30 - Prešernov trg

Na trgu stoji kletka. Vrata kletke so odprta. Kletka je
prazna … Predstavniki reda si na različne, razumne
načine poskušajo razložiti situacijo. Surrealistična in
absurdna situacija je odličen recept za klovna. A
smeh, ki ga vzbudi klovn je le pretveza in preprostež
v njemu zlahka postane žrtev lastne vneme ...

Zlati osel
ulična predstava, 35’
3. 7. 18.30 & 20.30 - Mestni trg

Zgodba o antičnem popotniku, ki ga je pustolovski
duh gnal v daljno Tesalijo. A požirek čarobnega
napoja, ki ga spremeni v osla, spremeni tudi njegov
pohod v eno najbolj razburljivih dogodivščin.

Gledališče Igorja Somraka SLO

Nori orkester
predstava za otroke, 35’
5. 7. ob 16.30 - parkirišče na Zarnikovi

Malce čudaški dirigent Žmiga hoče uglasbiti novo
pesem. A ker je zopet izgubil orkester, povabi k
sodelovanju kavboja Smrdonuško.

Gledališče Koper SLO

Naočnik in Očalnik
otroška predstava, 45’
4. 7. ob 17.00 - Miklošičev park

Dinamična predstava z detektivoma Naočnikom in
Očalnikom, ki se pravim kamionom odpeljeta na
zaslužene počitnice, a že prvi počitniški dan ju
preseneti časopisna novica o tatovih, ki otrokom
kradejo šolske počitnice.

KAMHram HRV/FRA

Ratatuya
Ulična predstava, 45’
4. 7. ob 22.30 - Prešernov trg
5. 7. ob 18.30 - parkirišče na Zarnikovi

Ali lahko željo po obvladovanju in moči ter
zastraševanju in nasilju nad šibkejšim premaga
toleranca, ponižnost, pozornost, potrpežljivost in
vse ostalo, kar tvori ljubezenski odnos?

KUD Ljud
Električne invazije - izstop
ulična predstava, 35’
2. 7. ob 11.00 - Miklošičev park

Na Igu pri Ljubljani so pripadniki umetniško-
raziskovalne skupine Ljud novembra lani odkrili
neznano plovilo večjih dimenzij... Strokovnjaki
zatrjujejo, da bo 2. julija medplanetarna odprava
»električnih azilantov« zavzela Miklošičev park!

Električne invazije - vzlet
predstava, 45’
2. 7. ob 19.00 - Miklošičev park

Po dnevih prilagajanja na zemeljsko življenje se
nezemljani odločijo, da odletijo domov.

KUD Sovodenj SLO
Brez naslova
ulična predstava, 40’
5. 7. ob 17.30 - parkirišče na Zarnikovi

Različni ljudje se različno odzivajo na izbrane
situacije. Nekaj pa je jasno, odzivi treznih na eni in
pijanih na drugi strani, so različni kot noč in dan.

MilónMéla IND

Parada
povorka, 60’
3. 7. ob 21.00 - po mestnih ulicah
(začetek pri Nami)

Dinamična in z energijo nabita povorka, slikovita in
primerna za vsakogar. Ob zvokih tradicionalnih
indijskih pesmi, v ritmu ritualnih plesov in z
borbenim duhom.

Ulični nastop
ulični šov, 75’
2. 7. ob 20.30 - Prešernov trg

Predstava s tradicionalno indijsko glasbo, slikovitimi
maskami, akrobatskimi vložki in bogatim izborom
zgodb iz Purane, Mahabharte in Ramajane.

Papelito SLO

OneManWalking Box PaperTheatre
ulična animacija, 60’
4. 7.ob 19.30 - po mestnih ulicah
5. 7. ob 17.00 - parkirišče na Zarnikovi

Lutkovni oder se premika po mestu in odziva na
zunanjo okolico.

Plovdiv DramaTheatre BGR

Kovček
ulična predstava, 35’
3. 7. ob 19.30 & 4. 7. ob 20.30 - Mestni trg

Ogromen kovček je svetli cilj potovanja, na katerega
se odpravi osem ljudi. Je alegorija na zgodovinski
eksperiment, ki smo ga doživeli tudi pri nas -
socializem. Pred in po predstavi bo kovček in
eksponati v njem na voljo za ogled.

Kovček (povorka)
povorka, 60’
3. 7. ob 17.30 & 4. 7. ob 11.30 - po mestnih
ulicah (začetek na Čevljarskemmostu)

Osem likov potuje po ulici, spremlja jih nenavadno
vozilo. Iz katerega časa so? Kaj počnejo, ko se vsake
toliko ustavijo ter zazrejo v nekaj, kar je našim očem
skrito?

Slagman producties NIZ

Pleši ulico
ulična animacija
3. 7. ob 20.00 - po mestnih ulicah

Ko se odsotni starec dotakne mimoidočega, se na
ulici zasliši glasba in začne se ples … Predstavo je
zasnoval in jo izvaja DannyMolenaar.

Pop up!
ulična predstava, 45’
2. 7. ob 18.30 & 20.30 - Mestni trg
4. 7. ob 17.30 & 19.30 - Mestni trg

Iz zaboja pogledajo nenavadne pojave, liki - kot da bi
pobegnili iz lutkarjevega kovčka … Začne se igra
polna grotesknih situacij, ki jih označuje nenehno
spreminjanje značajev dveh igralcev, Jaapa Slagmana
in DannyaMolenaarja.

Živa slika
ulična animacija, 3 × 15’
3. 7. od 18.00 - Čopova ulica

Portret oživi in usmeri pogled na občinstvo.
Opazovalec postane opazovani in odkrije se svet
mojstrskega nebesednega sporazumevanja, ki je
obenem le ogledalo človeških čustev.

Štefka in Poldka SLO

Grema smučat!
ulična predstava - 25’
4. 7. ob 19.00 - Pri Figovcu (premiera!)
5. 7. ob 17.00 - parkirišče na Zarnikovi

Štefka in Poldka se hočeta s svojo penzijo še enkrat
preizkusiti v slovenskem nacionalnem športu -
smučariji.

ŠUGLA SLO

Delavci
ulična predstava, 25’
4. 7. ob 18.00 - Pri Figovcu
5. 7. ob 17.30 - parkirišče na Zarnikovi

Strumna skupina štirih sodelavcev se poda na pot
podjetništva. A se odnosi med njimi kaj kmalu
začnejo zapletati.

Skušnjava
ulična predstava, 25’
4. 7. ob 17.30 - Pri Figovcu
5. 7. ob 18.00 - parkirišče na Zarnikovi

Skušnjava, ki nikoli ne počiva, zapelje podjetno
sosedo in njena hiša začne rasti.

Teatr-klubMesto D KGZ

Marshrutkastan
predstava na avtobusu, 90’
5. 7. ob 17.00 - parkirišče na Zarnikovi

Avtobus je ozemlje s svojimi mejami, v katerem so
potniki obenem zelo blizu in zelo narazen, hote ali
nehote, na skupni poti.

Ustaviti se in razmisliti
pohodna predstava, 60’
2. 7. ob 19.30 & 3. 7. ob 19.00 - po mestnih
ulicah (začetek na Čopovi)

Trije izgubljeni vojaki iščejo svojo enoto. Imajo le
star zemljevid...

CIRKUS KANSKY
SLO, FIN, VEN, HUN, MEH, FRA

Okoli Cirkusa Kansky
delavnice in druženje
2. 7. ob 17.00; 3. 7. ob 17.00; 4. 7. ob 17.30
v Argentinskem parkui.

Postaja Kansky
trajanje: 60'
cirkuška predstava
2. 7. ob 21.00; 3. 7. ob 21.30; 4. 7. ob 11.00 & 21.00
v Argentinskem parku

Cirkus Kansky je mednarodni projekt, ki nastaja v
koprodukciji Narodnega doma iz Maribora in
Gledališča AneMonro. Osnovna ideja je preprosta -
mladi cirkuški umetniki iz različnih dežel se srečajo
na kratki delavnici in rezultat skupnega druženja je
nastanek cirkuške predstave. Jedro skupine
predstavljajo umetniki, ki so se srečali na Pekinški
cirkuški šoli na Kitajskem, kjer je bila tudi umetniška
vodja projekta, kontorzionistka Katjuša Kovačič.
Drugi del ekipa predstavljajo dijaki ŠUGLE, učenci
šole uličnega gledališča za mlade umetnike iz
Ljubljane. K tema skupinama bodo pristopili še
nekateri drugi mladi umetniki … Nastopili bodo:
Dulce Maria Chavez Rodrigues (MEH), Tibor
Ferenczi (HUN), CamillaTherese Karlsen (NOR),
Juha Uosukainen (FIN), Alicia Ocadiz (MEH),
Gauthier Ruyant (FRA), Katjuša Kovačič (SLO),
Manca Uršič (SLO), Anže Kreč (SLO), Matevž
Podbreznik (SLO), Anja Pibernik (SLO), Urška Ličef
(SLO)…

KLOBUKARSKA ULICA
Raznovrstni atraktivni nastopi, 300'
cirkuške & ulične predstave
2. 7. ob 17.30 ; 3. 7. ob 17.30; 4. 7. ob 17.00
okoli Prešernovega trga

Klobukarska ulica je nov program na Ani Desetnici.
Čeprav smo na festivalu navajeni nastopov t.i.
baskerjev oziroma artistov, ki delajo na klobuk, jih
do sedaj še nismo predstavili v takšnem kontekstu.
Klobukarsko ulico sestavlja več prizorišč, na katerih
izmenično ali pa tudi vzporedno poteka program.
Program je raznovrsten in je bil izbran na podlagi
poziva, na katerega se je prijavilo več deset
izvajalcev. Izmed teh smo potem organizatorji, Anini
prijatelji in drugi, ki sodelujejo pri pripravi festivala,
izbrali šest najbolj zanimivih. Teh šest, ki se jim bo
pridružilo še nekaj domačih artistov in nekaj teh, ki
sodelujejo v projektu Cirkus Kansky, bo vsako
popoldne nastopalo na prizoriščih Klobukarske
ulice. Kdo, kdaj in kje pa so vprašanja, na katere si
lahko odgovorite samo z obiskom Klobukarske ulice,
saj bomo program sestavljali vsak dan sproti …

Nastopili bodo: Toylette (ARG), Metroccolis (GER),
Brunitus (ARG), Gianca (ITA), Nives (ITA), Che
cirque (BEL) in Gavin Hay (AUS).

MAŠINA
MašinA je akronim za »Mlada alternativna
študentska iniciativa nastopa na Ani«. Program
MašinA nudi možnost prve predstavitve na ulici
predvsemmladim in neuveljavljenim skupinam.
Izbor predstav poteka preko natečaja.

Etno skupina Veseli kurent:
Veseli kurent - zgodba o ljudskem godcu
predstava z glasbo , 60'
2. 7. ob 20.00 - Čevljarski most

Veseli Kurent - Zgodba o siroti Kurentu, ki se na
povabilo potoka odloči, da bo s petjem in godbo
ponesel tolažbo vsem trpečim in osamljenim.

Evin Hadžialjević: Albi
ples, 40'
4. 7. ob 18.00 - Čevljarski most

Plesno predstavo je navdihnila zgodbaMihe
Mazzinija z istim naslovom

Glorjana Veber: Eno kepico poezije, prosim
ulična animacija, 180'
2. 7. ob 18.00 - Prešernov trg

Kaj bi naredili, če bi namesto sladoleda v kornet
dobili poezijo?

Gozdni teater: Nagajiva pravljica
pravljice na ulici, 30'
3. 7. ob 18.00 - Čevljarski most

Gozdni teater se je otresel listja in trave, zdaj ves
urejen in bleščeč prihaja na ulico s pravljico, ki bo
ponagajala in nasmejala!

KD Pero: Pesniški slem
poezija + performans, 60’
4. 7. ob 22.30 - Čevljarski most

Poezija nekaterih najboljših ameriških pesnikov bo v
pouličnem pesniškem slemu dobila izvirno
interpretacijo in ohranila subtilno pesniško obliko.

KUD Šentvid nad Ljubljano ŠODR Teater:
Pisali so na čela sten
poezija na ulici 60’
3. 7. ob 22.00 - Čevljarski most

Sprehod nazaj skozi nemirno obdobje slovenske
neoavantgarde! Recital spremlja tudi glasba skupine
BALOT.

Mamoo ti: 10€
klovnada, 40'
4. 7. ob 20.00 - Čevljarski most

Sammy in Jeery sta pravkar prišla iz pustnega
karnevala. Ker jima je za nadaljevanje pustnega
rajanja zmanjkalo denarja, se polna nagajivih
karnevalskih in čarovniških vragoliji ter prijetno
opita odpravita na Pošto …

Tirana cirkus ALB

Cirkus
cirkuška predstava, 50’
4. 7. ob 20.00 - Pri Figovcu
5. 7. ob 19.00 - parkirišče na Zarnikovi

Albanski cirkus so ustanovili leta 1959 v Tirani. Je
edina cirkuška skupina v državi in je v vsem času
svojega obstoja izredno veliko nastopala po
praktično vseh mestih in vaseh v Albaniji. Cirkus:
odlično, tradicionalno in na ulici.

Tomaž Šturm SLO

Kralj svojega sveta - Poezija v gibanju
poezija & gib / poetry &movement, 40’
4. 7.ob 19.00 - Čevljarski most

Poet recitira pesmi, gibalec pa jih ob spremljavi
digeridooja in kitare spreminja v ples.

Trupa Aduta SLO

O zlati hruški
zračne akrobacije, 40’
3. 7. ob 17.00 & 19.00 - Argentinski park

Trije bratje, princeska, zlata hruška in obilo akcije v
zraku.

Zavod Imaginarni
Sedmerica iz džungle
predstava za otroke, 30’

5. 7. ob 16.30 - parkirišče na Zarnikovi

Stara pravljica o Juriju Muriju povedana na čisto
nov način.

ANINA PLESNA NOČ
4. 7. 2009 od 23.00 dalje - na različnih prizoriščih

V enem stavku: program namenjen druženju in
uživanju v plesu. Namenjen je vsem tistim, ki se z
veseljem zavrtijo ob plesni glasbi, le da tokrat zunaj,
v mestu, med drugimi ljudmi. Želimo si, da bi
preživeli prijeten večer v gibanju in druženju. Seveda
bodo prišli na svoj račun tudi plesa ne vešči, saj jih
bomo popeljali v začetne korake posameznega žanra.
Anina plesna noč bo tokrat zadnjič potekala v okviru
Ane Desetnice – že prihodnje leto bo dogodek
prerasel v samostojen festival.

Salsa - Pri Figovcu
Standardni in latino plesi – Nazorjeva ulica
Flamenko - Ajdovščina
Tango - atrij hotela Union


