
Po kratkem premoru bo Gledališče
Ane Monro znova organiziralo MOFUG –
mali ogledni festival uličnega gledališča.
12. februarja 2011 se bodo v središču
Ljubljane (točna lokacija bo znana po
novem letu) predstavile nekatere domače
skupine, ki s svojim delom gradijo sloven-
sko ulično sceno (Gledališče Ane Monro,
Bimbo teater, Šugla, KUD Ljud, Dana Au-
gustin, Mana z Vito Osojnik, Fire Garden
…). Enodnevna predstavitev bo seveda
odprta za javnost, hkrati pa bodo na do-

godek povabljeni tudi nekateri tuji stro-
kovnjaki in selektorji na področju uli-
čnega gledališča. Zagotovo bo za MOFUG
uspeh, če bo kdo od nastopajočih kasneje
povabljen tudi na gostovanje na izbrane
festivale po Evropi. 

MOFUG bo Gledališče Ane Monro
nato povezalo še z organizacijo simpo-
zija o izobraževanju na področju uli-
čnega gledališča. Simpozij je rezultat
sodelovanja Gledališča Ane Monro, med-
narodne mreže Circostrada, univerze

Winchester oz. njenega programa za uli-
čno umetnost ter akademije za ulično
umetnost iz Marseilla FAI AR'. Potekal bo
od 13. do 15. 2. 2011 v Športnem
centru na Pokljuki. Med uglednimi
gosti bodo znani ulični umetnik in režiser
iz Barcelone Adrian Schwarzstein,
Ebru Gokdag, profesorica na univerzi
Anadolu v Eskisehirju v Turčiji (smer gle-
dališče), John Lee, profesor na univerzi
v Winchestru (smer ulično gledališče),
Michelle Kramers, umetniška vodja
Theatre en Vol s Sardinije in seveda prvi
glas izobraževanja na področju ulične oz.
bolje rečeno cirkuške umetnosti, ter

Tomi Purovaara, direktor cirkuškega iz-
obraževalnega centra v Helsinkih. 

Namen simpozija je najti nove rešitve
oz. ideje za izobraževanje na področju uli-
čnega gledališča. Na mizi bo tudi učni
načrt Šugle – Šole uličnega gledališča, ki
jo je leta 2007 ustanovilo Gledališče Ane
Monro. Po precej podobnem programu se
v okviru Šugle sedaj izobražuje že druga
generacija. Predavanja oz. delavnice
imajo šuglarji enkrat tedensko, v prihod-
nje bi program seveda radi še intenzivi-
rali. Hkrati pa je želja, da se na simpoziju,
za katerega upamo, da bo postal stalnica,
postavijo temelji izobraževalne platforme

– ne le za mlade bodoče ulične umetnike,
pač pa tudi za vzpostavitev mednarod-
nega izobraževalnega centra, ki bo nudil
vso podporo tudi že izkušenejšim preda-
vateljem in uličnim umetnikom.

PRVE NE POZABIŠ NIKOLI
Piše: Gorazd Žilavec, diplomirani igralec in član Gledališča Ane Monro

»Kaj bi pa ti bil po poklicu, Gorazd?«
»Najraje na svetu bi bil igralec! In če

bi si lahko izbiral še naprej, bi najraje
igral v gledališču, ki je takšno, kot je Ana
Monro!«

Minilo je kakšno desetletje in pol in
želji sta bili še vedno identični, mogoče
sta bili le še močnejši.

In prva želja se mi je izpolnila. Kmalu
zatem pa tudi druga!

Prva predstava Ane Monro, ki sem jo
videl v živo, je bila Globoko grlo 2, ki sem
jo gledal v stari murskosoboški dvorani.
Takrat sem se zaljubil v takšen tip gleda-
lišča: direkten, brezkompromisen, odpi-
ljen, inovativen in na nek monrojevski
način surov, neobdelan – v najboljšem
pomenu besede.

Minilo je kar nekaj let in drugič sem
videl Ano – na Pikniku. Takrat pa sem
videl, kako moji idoli to delajo na pro-
stem – na ulici. In ni moglo biti drugače,
kot da se vanje zaljubim še bolj.

In spet je minilo nekaj let. Medtem
smo v Murski Soboti ustanovili Teater
Torpedo in začeli tudi mi delati ulične
predstave (Mörska Republika in Kape-
tane moj) Na nekem nastopu nas je videl
tudi Goro in nas z omenjenima predsta-
vama povabil na festival Ana Desetnica.
Bil sem zelo počaščen, da je takšnemu gu-
ruju – guruju Ane Monro naše delo všeč.
Tako smo se dve leti občasno srečevali na
Desetnici in Lentu, nakar mi Duša Škof,
koordinatorka kulturnih dogodkov v
Murski Soboti, pove, da je Goro spraševal

za mojo telefonsko številko, ker bi me rad
povabil v Ano Monro … »Uauuu – prejel
bom torej telefonski klic, s katerim bom
povabljen k 'THE' Ani Monro!!!« Najprej
sploh nisem mogel verjeti – takrat še
nisem tako dobro poznal Gora in nisem
vedel, da on pač v živo ne pokaže navdu-
šenja nad nečim in nekom tako, kot ga
(navzven) pokaže večina, in Dušine be-
sede so mi zvenele nekoliko nerealno.

Minilo je (spet) nekaj časa, ko je moj
mobitel zares zazvonil, in Goro je (v svo-
jem slogu) rekel, da »če me zanima, pa naj
pridem malo k njim na vaje, ker zdaj ravno
začenjajo novo predstavo«.

Tako sem poleg »šefeta« spoznal še
Ekija, Boruta, Djerdja, Žigo in Gadafija in
začeli smo ustvarjati Ezl-ek – ulično pred-
stavo o brezdomcih in njihovem pričako-
vanju novega leta. Končno sem bil not, v
Ani Monro in delal sem z njimi. Najbolj
odpičen teater. Meni, mlademu igralcu, ki
je ravno prišel z akademije, vajen dela po
nekakšnih reglcih, se je odprl čisto nov
svet. In ta nov, monrojevski svet ustvarja-
nja se mi je zdel prav tako odpičen, kot so
bile njihove predstave. Predlogo za pred-
stavo smo delali vsi skupaj (šest ljudi –
šest glav – šeststo idej!) – zame totalni

kaos! Popolnoma nepredstavljivo mi je
bilo, da se dobivamo enkrat do dvakrat
na teden in na vse pretege debatiramo, ali
bomo v predstavi govorili slovensko ali v
džibrišu; ali bo prišel npr. Gadi z levega
vogala ali z desnega; ali bo Borut za sabo
vlekel nov nakupovalni voziček iz Merca-
torja ali star, napol razpadli zaboj; bi bilo
bolje, da Eki japija igra s kravato ali brez
nje, ipd.

Spomnim se, da sem med vajami ne-
nehno spraševal, ali vse predstave delajo
na tak način, in ko sem vedno znova
dobil odgovor »Ja, kako pa naj bi!«, sem
se odločil, da se bom prepustil temu mon-
rojevskemu načinu »pisanja« scenarija,
potem, ko se zmenimo, kako in kaj, pa
bomo na vajah v prostoru že točno določili
in zvadili vse dogovorjene detajle … A čas
premiere Ezl-eka se je nezadržno bližal in
ostalo nam je le še nekaj dni. »No, jutri se
dobimo v našem 'placu' in tam pripra-
vimo vse za predstavo.« Končno! In dobili
smo se v placu – o pravih, igralskih vajah
pa (še) ne duha ne sluha. Dva dni smo pi-
lili, žagali, švasali, šivali … »No, jutri pa
gremo skoz' predstavo.« »Jutri?! Saj jutri
je premiera!« V glavi se mi je vrtelo, imel
sem tremo, kot je nisem imel do takrat še
nikoli. Monrojevci pa so bili mirni in
komaj čakali premiero.

Dan premiere! Zjutraj smo se vsi
zbrali (tokrat) točno in začeli pospravljati
stvari na prikolico, da jih bomo peljali na
Šuštarski most, kjer bo premiera. Pospra-
vimo stvari in Goro reče: »Zdaj pa gremo
nekaj pojest, ker čez tri ure že nasto-
pamo.« »Kaj? Nekaj pojest??? Kdaj pa
bomo zvadili to, o čemer smo se pol leta
pogovarjali in dogovarjali???« »Kaj češ

vad't?! Saj smo se vse zmenili, a ne!«
mirno doda Žiga in se za drugimi odpravi
v picerijo nekaj pojest pred premiero. Meni
je bilo slabo in prav tako sem (bajé) tudi
izgledal.

Moja velika Ana (Monro), moji idoli,
ki delajo najboljše predstave … jih delajo
na tak način?! »Le kaj mi je tega treba
bilo?!« sem si še rekel, šel z njimi na pico
(pojedel je nisem kaj dosti), nato pa na
premiero – svojo prvo veliko premiero z
veliko Ano Monro.

Premiera je bila seveda zelo uspešna
in vse je stopilo na svoje mesto. Tudi moji
živci in trebuh – le da še veliko veliko za
tem.

Ja, točno takšna je bila moja prva iz-
kušnja z Ano! In ko so me monrojevci po
premieri ob kuhanem vinu vprašali, kako
mi je bilo igrati z njimi in ali bom ostal,
sem se zavedel, da sem kljub ledeno mrzli
vodi, v katero sem bil vržen, splaval.

Za to so prišle še druge, nove pre-
miere in z vsako sem bil že bolj monrojev-
ski, bolj vajen takšnega pristopa in načina
dela …

Zdaj sem že čisto cool(!), ampak ve-
ljam pa še vedno za daleč največjega pani-
čarja v skupini! Aja, sem že omenil, da
s(m)o si vsi, ampak čisto vsi člani GAM-a
popolnoma različni? In najbrž ravno prav
to krasi in plemeniti Gledališče Ane
Monro – najstarejše in najboljše ulično
gledališče pri nas!

Hvala vam, Ana Monro. Hvala vam
za tovrstne izkušnje (četudi tako stre-
sne). Hvala vam, da sem lahko paničar in
me vedno ob mojih napadih panike še do-
datno »podj…te«, predvsem pa hvala tebi,
Goro, da si me takrat poklical k sodelova-
nju!

Vaš 'Žilca'

ŠT. VIII, ZIMSKA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

UVODNIK:
VSE NOVO
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

Letošnja Ana Mraz bo pravzaprav povsem nova. Novo prizorišče, Mesarski most,
je novo v več pomenih – je nov most čez Ljubljanico in novo, še nepreizkušeno prizo-
rišče za gledališče na ulici. Skupaj bomo v zimskih razmerah preizkusili, ali se bo pri-
jelo, ali ga bodo nastopajoči in gledalci sprejeli za svojega. Veseli nas, da sta nam Me-
stna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana dala možnost za to. Zato smo k nastopu
povabili večinoma nove, mlade ustvarjalce – domače in tuje –, ki so na začetku svoje
umetniške poti ter polni svežine in mladostnega zagona.

A od kod se novi ulični umetniki sploh pojavijo? Se že rodijo taki? Če je pred leti
veljalo, da se v obvladovanju uličnega gledališča lahko izmojstriš zgolj in samo z na-
stopanjem na ulici, je danes drugače. Že samo tehnološkemu razvoju je težko slediti
in konkurenca je premočna, da bi se mladi ulične umetnosti učili samo na ulici in
tako porabljali svoja najustvarjalnejša leta za to, da ponovno odkrijejo, kar smo sta-
rejši že zdavnaj odkrili …

Pomembno je, da starejši na tej poti pomagamo mladim in jim kar najbolj posre-
dujemo svoje izkušnje, znanja in poklicne skrivnosti. To prastaro resnico so na dru-
gih umetnostnih področjih odkrili že pred časom in se začeli ukvarjati z izobraževa-
njem mladih umetnikov. Zadnji tak proces se je začel pred nekako tridesetimi leti na
področju cirkusa in fascinantno je, kakšen napredek dosegajo šolani cirkusanti. Odli-
čen primer tega je Dana Agustin, mlada cirkusantka, (za zdaj) edina Slovenka, ki je
končala cirkuško akademijo CNAC v Franciji. Ali je bilo šolanje uspešno, si lahko po-
gledate vsak dan Ane Mraz na Mesarskem mostu.

Pred nekaj leti smo potrebo po izobraževanju začutili tudi pri Gledališču Ane
Monro in ustanovili Šuglo, šolo uličnega gledališča za mlade. Čeprav je pred nami še
veliko dela, se trenutno šola druga generacija šuglarjev, tisti iz prve pa se počasi že
formirajo v skupino Kansky. 

Ko smo se po končanem šolanju prve generacije Šugle ozrli po Evropi, z željo, da
bi se primerjali z drugimi, smo začudeni ugotovili, da nas ni veliko takih, ki se z iz-
obraževanjem na področju uličnega gledališča ukvarjamo stalno in sistematično.
Zato smo se potrudili in po dobrem letu in pol povezovanja in promocije ideje orga-
nizirali prvi simpozij, zimsko akademijo o izobraževanju v uličnem gledališču, ki bo
od 13. do 16. februarja 2011 na Pokljuki. Na pobudo in v organizaciji Gledališča Ane
Monro ter v soorganizaciji mednarodne mreže Circostrada, univerze v Winchestru v
Angliji in ulične akademije FAI AR' iz Francije se bo v idiličnem svetu zasnežene Po-
kljuke srečalo približno dvajset strokovnjakov z vsega sveta in se pogovarjalo o tej
novi, še povsem sveži in vznemirljivi temi.

Kljub nekam temačnim časom nas čaka precej novega in vznemirljivega. In del
tega si bomo lahko ogledali na letošnji Ani Mraz. Tik pred prihodom povsem novega
in vznemirljivega leta 2011, v katerem želim vsem veliko veliko dobrot, uspehov,
zdravja in zadovoljstva!

MOFUG in SIMPOZIJ 



Grofica zaradi skoposti spremenjena
v pošast … To je Veronika. Pravijo, da še
vedno blodi po Malograjskem hribu, v
upanju, da najde odrešitelja, ki mu bo
predala svoj zaklad. Tako nekako gre
kamniška legenda o stiskačih, ki ne dajo
denarja za cerkev.

Iz ljubezni do lutk, ognja in doma-
čega mesta se odločim obnoviti, bolje re-
čeno nadaljevati legendo v obliki
ognjeno-lutkovnega dogodka. Ta na-
stane s pomočjo lokalnih ustvarjalcev in
navdušencev.

Ob dejstvu, da se je nezadržno bližal
drugi festival ognjenih ambientov – Ana
Plamenita, pomislim, da bi se Veronika
na Ljubljanskem gradu počutila zelo do-
mače. Brž jo predstavim veljakom, ki
bodo letos celo za dva dni zavzeli grajski
hrib, in ti Veroniki izrečejo dobrodošlico.

Bo sploh gorela? Prvo vprašanje po
pomenkovanju z glavo začasnih grašča-

kov. Pol kača, lutka, ki te piči, če si pre-
grob z njo, je namreč dva meseca poči-
vala v pododrju Doma kulture Kamnik.
Slama, duša lutke, ni ravno v prijatelj-
skih odnosih z vlago, ki je stalnica kle-
tnih prostorov.

Glede na to, da je Plemenita ambien-
talni festival, tokrat kar malce pozabimo
na zgodbo. S člani skupine Kansky po-
skušamo ustvariti očem privlačno
ognjeno podobo, ki bo seveda vključe-

vala tudi gorečo lutko. Ker legenda sega
že v predkrščanske čase, se odločimo za
ognjeno risbo poganskega simbola, ki
potuje do Veronike in jo vname. Kansky
prevzame ognjeno risbo, lutki pa vdah-
nem življenje tudi tokrat s pomočjo Bar-
bare Bulatović in Dušana Teropšiča.

Na festivalske dni je hrib čarobno
odet v raznolike ognjene kreacije, ki so
nastale pod vodstvom belgijskega
ustvarjalca Gusta Van der kriekna in
njegove skupine. Njim pa so pomagali
prostovoljci iz petih držav.

Čudovito je bilo opazovati, kako nas
ta prvinski element še vedno prevzame.
Kako z izžarevanjem toplote in svetlobe
postavi ti dve lastnosti na plan tudi pri
človeku.

Veronika je gorela! In medtem ko ča-
kamo na tretjo Ano Plamenito, bo ta
kamniška pošast, spaka ali pa junakinja
zagotovo obiskala še kakšno graščino.

Mestna občina Ljubljana skupaj s
Turizmom Ljubljana skrbi za pester de-
cembrski program v prestolnici, del ka-
terega bo tudi letos Ana Mraz. V okviru
Letnega kroga Gledališča Ane Monro
(Ana Desetnica, Ana Plamenita, Ana
Mraz in Prešerna Ana) je Ana Mraz
usmerjena predvsem v kratke ulične
točke oz. nastope in ne toliko v večje
uličnogledališke predstave – razlog za
to so seveda zimske razmere. Poseb-
nost tega zimskega festivala je tudi
izbor prizorišča – most. Prav mostovi
so posebnost Ljubljane in kot prizo-
rišče za ulično ustvarjanje zanimivi
tudi v mednarodnem prostoru. Dokaz
za to je bila delavnica z naslovom
MOST/POVEZAVA marca letos, ki jo je
Gledališče Ane Monro organiziralo s
popotno akademijo uličnega gledališča
FAI AR' iz Marseilla. Delavnica je za
študente te francoske akademije štela
kot poseben modul v okviru njihovega
izobraževanja. Tema je bila raziskova-
nje možnosti in omejitev, ki jih mostovi
s svojo specifičnostjo kot prizorišče po-
nujajo uličnemu umetniku. In prav v
času te delavnice se je čez Ljubljanico
razprostrl nov Mesarski most. In na-
ključje je hotelo, da je prav Mesarski
most prizorišče letošnje Ane Mraz. Po
dolgih letih bivanja na Čevljarskem
mostu Gledališče Ane Monro torej na-
daljuje tradicijo odpiranja in oživljanja

novih prizorišč.
Posebej za to priložnost, torej otvo-

ritev novega ljubljanskega uličnega pri-
zorišča, bo v okviru Ane Mraz posta-
vljena nova predstava slovensko-fran-
coske skupine The Beast, ki jo vodi
Dana Augustin, mlada umetnica, ki je

po končani likovni
akademiji kot
edina Slovenka
končala še franco-
sko cirkuško aka-
demijo CNAC v
Chalon en Cham-
pagnu. Skupina
The Beast združuje
živo glasbo, atraktivne točke v zraku in
živo videoprojekcijo. Projekt z delov-
nim naslovom »Križišča« pa bo pri-
pravljen posebej za Mesarski most in
bo trajal okoli 20 minut. Poleti bo
vključen tudi v večjo predstavo, ki bo
obiskala večino ljubljanskih mostov in
pripovedovala zgodbe, povezane z
njimi. Ker je osnovna projektna zas-
nova živa tvorba, se bo v času Ane Mraz
iz dneva v dan spreminjala in tako gle-
dalce vabila k ponovnemu ogledu. Pred-
stava bo vsak dan tudi začela dogajanje
na letošnji Ani Mraz.

Ob skupini The Beast se bodo v
okviru Ane Mraz na Mesarskem mostu
predstavili tudi GAM-ovci s ponovitvijo
predstave Zlati Osel, Štefka in Poldka
bosta tradicionalno odšli na smučišče,
Avstralec Gavin Hay bo atraktiven člo-
vek leopard, hrvaška zasedba Fire Gar-
den se bo igrala z ognjem, Brazilka Pe-
rola Regina in Italjanka Urana Marc-
hesini bosta poskrbeli za klovnade,
Anja Pibernik, nekdanja šuglarka, bo
odšla v leto 2012, Petra Marković se
bo predstavila z Gospodično Petrovo,
nova generacija šuglarjev pa bo na
ogled postavila svoje dosedanje delo v
izobraževalnem procesu.

LETNI KROG FESTIVALOV GLEDALIŠČA ANE MONRO

ANA MRAZ – ULIČNO GLEDALIŠČE NA MOSTU
Ljubljana, Mesarski most, od 26. do 30. decembra 2010
vsak dan od 19:00 do 21:00

NA SPREHODU Z ANO PLAMENITO: POL ŽENSKA POL KAČA?
Piše: Slavko Trivkovič, član prve generacije šuglarjev in avtor zmagovalnega ognjenega ambienta na letošnji Ani Plameniti

foto: Tina Umer

ŠUGLA BREZ KNJIG
Piše: Urška Ličef, pedagoška voditeljica Šugle

Prve dni prazničnega decembra smo
na ljubljanskih ulicah opazili nenavadne
delavce, ki so se igrali z vrečami, znan-
stvenike, ki so preučevali ljudi, prepire
nenavadnih parov, vesoljce ipd. Vse to je
bilo delo že druge generacije šuglarjev –
študentov Šole uličnega gledališča. 

Drugemu zaključnemu letniku smo
letos pripravili prav poseben izziv. Skozi
celo šolsko leto bodo delali pri eni sami
predstavi, ki jo bodo z vsakim modulom
nadgradili. Svoje delo v procesu pa bodo
po vsakem modulu predstavili nam, mi-
moidočim na ulici. Svoj projekt so začeli

z manipulacijo predmetov pod budnim
očesom Barbare Bulatovid - Bule in os-
novali lutkovni del predstave. Znan-
stveniki, delavci in vesoljci so le del uče-
nja stika z občinstvom, kamor jih je
vpeljal belgijski mentor Craig Weston.
Center Ljubljane so pred kratkim pre-
plavili tudi z »mobičevlji« na ušesih in v
dvom spravljali mimoidoče. Vsi zagreti
od zadnjih delavnic se že pripravljajo na
bližajočo se Ano Mraz, na kateri bodo
javno predstavili svoje dozdajšnje delo. 

Novo leto jim bo prineslo mnogo
novosti, prva je nevidno gledališče. Kaj
je to, jim bo zaupala turška mentorica
Ebru Gokdag. V februarju se bodo sre-
čali z Zlatkom Kaučičem, s katerim
bodo iz lastnega telesa in raznih nena-
vadnih inštrumentov privabili glasbo in
ritem. Malce za zabavo, a v resnici zelo
zares se bodo šuglarji marca odpravili v
Marseille, na težko pričakovano ekskur-
zijo, kjer si bodo ogledali akademijo uli-
čnih umetnosti FAI AR', si izmenjali iz-
kušnje s tamkajšnjimi uličnimi umet-
niki in si ogledali njihova dela. Nato bo
iz Francije prišel žonglerski umetnik
Vincent de Lavenere in jih naučil pripo-

vedovanja s pojočimi žogicami. Kako
pomembno je gibanje telesa na ulici, pa
jim bodo zaupale Mimbre. Z njimi se
konča učenje naših mladih umetnikov
in njihova skupinska, a ne edina pred-
stava. 

Za zaključek svojega študija na Šugli
se bodo morali namreč tudi sami preiz-
kusiti v pisanju scenarija, izdelavi ko-
stumov, režiranju predstave, načrtova-
nju vaj in izdelavi svoje prve samostojne
predstave v manjših skupinah. V njih
bodo združili čim več znanja, ki so ga
prejeli v dvoletnem izobraževanju.
Pomoč jim bo nudil sam ravnatelj šole
Goro Osojnik, po nasvete pa se bodo
lahko zatekli tudi k ostalim mentorjem.
Uspešno delo je tudi primerno nagra-
jeno z izletom v Francijo na ulični festi-
val Chalon dans la rue. 

Letošnje šuglarsko leto bo intenzi-
vno, aktivno, polno odrekanj in dela, a
tudi zapolnjeno s smehom, zabavo in
zadovoljnimi obrazi v skupini in na
ulici.

VZEMI SI ČAS
ZA …
Čisto preprosto … vzemi si čas za

novo ulično predstavo Čas. Urška
Ličef, zdaj že bivša šuglarka, vam bo v
letu 2011 predstavila svoj prvi samo-
stojni projekt – ulično predstavo z na-
slovom Čas. Iz dneva v dan se borimo z
raznimi dejavnostmi in informacijami
za čas, ki ga je vedno premalo. V igri
iskanja časa se bo Urška poigrala z raz-
nimi elementi uličnega gledališča, pre-
pletala igro z akrobatiko, humor z res-
nostjo problema časa in s skrivnimi re-
cepti popestrila vaš čas. Prve utrinke
predstave si boste lahko ogledali 12. fe-
bruarja na MOFUG-u (Malem oglednem
festivalu uličnega gledališča) na ulicah
Ljubljane. Končna produkcija pa bo pri-
pravljena do poletja za mednarodni fe-
stival uličnega gledališča Ana Desetnica.

ŠUGLARJI SO POVEDALI …
ERIKA BORŠTNAR

»Kdor koli razmišlja, kam v življenju,
mu priporočam Šuglo. Odpre ti neznan-
sko veliko možnosti po odkrivanju nezna-
nega. Meni je zagotovo spremenilo življe-
nje, od Šugle dalje pa si bom življenje
samo vodila. Se vidimo na ulici!«

POLONA PROSEN
»Ideja šole pouličnega gledališča se mi

je zdela zelo zanimiva in nekaj novega na
naših tleh; sama sem se vpisala zato, ker
bi se z gledališčem rada ukvarjala za šalo
in zares. Dozdajšnja izkušnja mi je všeč
predvsem zaradi novih prijateljev, festi-
valskih dogodkov in ustvarjanja z ljudmi
od vsepovsod. Menim tudi, da bi s časom
in več sredstev Šugla lahko postala še
večja šola.«

RADA KIKELJ
»Ko sem izvedela, da obstaja šola, kjer

se lahko učiš uličnega gledališča, mi je
zaigralo srce. Tega sem si namreč že od
nekdaj želela, a naš učni sistem nam na
izobraževalnem programu teh možnosti
ne ponuja. Program Šugle poteka na
način posameznih delavnic, ki jih vodijo
različni mentorji, ki so usposobljeni za
različne veščine. Posebno navdušenje
sem doživela ob prvih poskušanjih bru-
hanja ognja, stika z občinstvom na ulici
in nekaj klovnovskih veščin. Predvsem pa
me veseli spoznavanje ljudi s podobnimi

zanimanji, s katerimi lahko v prihodnje
tvorimo nekaj zares pristnega, zanimi-
vega in kvalitetnega za našo ulično gle-
dališko sceno. S svojim delom si v bodoče
želim mimoidočim popestriti dan in jih
spomniti na to, da je med nami kaj več
kot le bežen pogled rutinskega vsa-
kdana.«

JAKOB BERGANT
»Sem žongler, manipulator objektov.

Eden izmed najboljših slovenskih žon-
glerjev. Med drugim držim rekorde v žon-
gliranju s 6 keglji, 7 obroči in 8 žogicami.
Šugli sem se pridružil predvsem zato, ker
rad nastopam in se nameravam v prihod-
nosti profesionalno ukvarjati s tem.«

NEŽA DALI
»Dandanes je naš življenjski tempo

tako hiter, da ne utegnemo uživati v tem,
kar delamo. Šuglarji imamo to srečo, da
se vsaj enkrat na teden dobimo, se dru-
žimo, se veliko naučimo in še uživamo
zraven! Upam, da boste tudi vi uživali ob
gledanju naših nastopov!«

TINA UMER
»Šugla mi je precej razširila zaznavo

sveta in okolice, dala več samozavesti v
nastopanju, predvsem pa razkrila ozadje
različnih veščin. Pa naj bo to improviza-
cija, bruhanje ognja, gibalne veščine ali
le vez med občinstvom in igralcem …«



Umazana beseda. Izogibajte se ga!
Takšno mnenje o uličnem gledališču goji
večina igralcev in režiserjev v moji do-
movini. Menijo, da je ulično gledališče
za drugorazredne umetnike, ki se niso
uveljavili na »pravem« odru. Posledica
takšnega splošnega mnenja je, da na Ni-
zozemskem ne obstaja študij ulične
umetnosti. Imamo na ducate gledaliških
šol, a na nobeni ne poučujejo, kako na-
stopati na ulici.

Veste, kaj? Na svoj način imajo ti
igralci in režiserji prav. Za nekatere
umetnike je ulična predstava zares samo
vir hitrega zaslužka. Nastopajo v naku-
povalnih središčih in na komercialnih
sejmih sredi hrupne gneče ter v nedo-
gled ponavljajo svoje zguljene točke. Ne
zanima jih, ali jim občinstvo sledi ali ne
– pač opravljajo svoje delo. To je vrsta
gledališča, ki nima ne krvi, ne ljubezni,
ne kulture. Pa tudi prihodnosti ne, če
mene vprašate.

Pravzaprav je ravno to razlog, da
svojega novega festivala Spoffin
(www.spoffin.eu) nisem hotel opisati
kot festivala ulične umetnosti. Imenu-
jem ga festival različnih vej umetnosti,

saj se želim izogniti staromodnim žon-
glerjem in klovnom. Iščem resnično
edinstven in inovativen pristop h gleda-
lišču na prostem. V svoj festival želim
vključiti umetnike, ki izkoriščajo javni
prostor na način, ki v navadnem gleda-
lišču ni mogoč. Iščem ljudi, ki pripove-
dujejo imenitne zgodbe na nove načine
in jih predstavljajo zbranemu, ljubečemu
in kulture lačnemu občinstvu.

OTOPELOST
Vesel sem, da tam, kjer je uličnemu

gledališču spodletelo, uspeva cirkus. V
zadnjih dveh desetletjih je ta zvrst uspe-
šno povezala gledališče, ples in borilne
veščine. Cirkusanti so se oddaljili od tra-
dicionalnih predstav z akrobati, s klovni
in triki z živalmi. Namesto izrabljenih
ukan so ustvarili povsem nov vizualni
jezik; otopele slone in leve so nadome-
stili z izvrstno glasbo in lučmi, staro-
modne klovne pa s prefinjenim smislom
za humor.

Številne izobraževalne ustanove na
Nizozemskem se dobro odzivajo na ta
razvoj. Zdaj obstajata dve izvrstni cirku-
ški srednji šoli (Codarts v Rotterdamu in
Fontys v Tilburgu). Pojavljajo se festivali
»novega cirkusa«, kot sta Circo Circolo
in Circusstad. Še bolje je to, da obstajajo
številne cirkuške šole za otroke. Skoraj v
vsakem srednje velikem in velikem
mestu na Nizozemskem najdemo cirku-
ške delavnice.

PREDSTAVA ZA DOLOČEN PROSTOR
»Vse lepo in prav, toda kje se je zalo-

milo z uličnim gledališčem na Nizozem-
skem?« boste morda vprašali. No, ja. Gre
za precej vlažno in hladno deželo, zato
ulični umetniki težko preživijo. Kljub
temu je nekaj gledališkim skupinam
uspelo. Ustvarili so vizualno gledališče,
ki ni odvisno od jezika, zato lahko potu-
jejo in nastopajo po vsej Evropi.

Najbolj znani nizozemski ulični
umetniki so zagotovo Dogtroep. Sku-
pina je nastala leta 1975 in je 33 let na-
stopala po vsem svetu (delovati je prene-
hala leta 2008). Skupina Warner & Con-

sorten (1993–2009) je naslednica Doeg-
troepa, iz nje pa sta nastali Odd Enji-
nears in Aardlek. Pojavile so se tudi sku-
pine Vis-à-vis, The Lunatics in pred krat-
kim Tuig. Vsi ti umetniki se med seboj
močno razlikujejo, hkrati pa vsi vidijo
realnost na edinstven in samosvoj
način. Poleg tega so se vsi oddaljili od
ulice in se osredotočili na predstave za
določen prostor.

Gledališče, ki je postavljeno v dolo-
čen prostor, je na Nizozemskem precej
priljubljeno. Skupine nastopajo v zapuš-
čenih tovarnah, na starih železniških
postajah in v praznih skladiščih, ladje-
delnicah ter rastlinjakih. Prostorne
stavbe jim omogočajo svobodo pri
ustvarjanju velikih gledaliških dogod-
kov. Tam predstave niso odvisne od vre-
mena kot na ulicah in v parkih.

DEMOKRATIČNA UMETNOST
Kakor koli že, ulično gledališče ima

svojo moč in svoj čar. To je najbolj de-
mokratična umetnostna zvrst, česar ne
gre podcenjevati. Predstavo lahko za-
čnete spremljati, kadar se vam zahoče,
pa tudi odidete lahko, ko imate dovolj.
Večina ljudi stoji ali sedi pri miru in
uživa; teh ljudi verjetno ne boste srečali

v »pravem« gledališču ali koncertni dvo-
rani. To je zares imeniten in poseben
vidik ulične umetnosti.

Močno si želim, da bi se ulično gle-
dališče vsake toliko časa prevetrilo. Rad
bi videl več slojev in dimenzij namesto
iskanja minimalne linije odpora. Jasno,
dobra izobrazba zagotovo pripomore k
razvoju, to trenutno dokazuje cirkus.
Vsak strasten gledališki umetnik bi
moral imeti v svoji DNK zapisano težnjo
po inovaciji. Ali pa je morda napočil čas,
da se vrnemo v šolske klopi?

Na Univerzi v Winchestru ponujamo
dodiplomski študij ulične umetnosti, ki
ga vodijo delujoči umetniki, temelji pa
na ustvarjanju predstav in je kot takšen
prvi v Združenem kraljestvu. Namen
študijskega programa je oblikovati stro-
kovno usposobljen kader na področju
sodobne ulične umetnosti, ki ima dovolj
znanja in razumevanja, da lahko
ustvarja predstave na prostem in v jav-
nih prostorih pa tudi v zaprtih prosto-
rih, primernih za tovrstno umetnost.
Diplomanti bodo morali znati predsta-
vljati sodobno ulično umetnost ter o njej
kritično pisati in razpravljati. Pomem-
ben del študija je tudi nabiranje znanja o
izvedbi, produkciji in poslovnem vidiku
predstave, saj brez tega ni uspešne uli-
čne uprizoritve. Študijski program se v
veliki meri opira na vizualno umetnost,
saj ulične predstave zahtevajo sposob-

nost oblikovanja in ustvarjanja materia-
lov, ki podpirajo realizacijo zamisli na
prostem.

Študij smo razvili s pomočjo močne
vere v učenje prek praktičnega dela s
profesionalci. Študenti preučujejo dela
ključnih uličnih umetnikov in jih upri-
zarjajo, tako si do konca prvega študij-
skega leta naberejo že precej izkušenj.
Pri praktičnem delu so tesno povezani z
winchestrskim mednarodnim festiva-
lom Hat Fair. Prek organizacije ZEPA
obiskujejo središče ulične umetnosti Le
Fourneau v francoskem mestu Brest,
zato smo že vzpostavili sodelovanje s
tamkajšnjo univerzo. Študentje si
ustvarjajo evropski in mednarodni po-
gled na svoje delo. Študijski program
spodbuja mišljenje, da sodelovanje in ra-
zumevanje kulturoloških podobnosti ter
razlik človeka dograjuje kot umetnika in
posameznika. Na tem temeljijo tudi štu-
dentske izmenjave s Fira Tarrego in z
univerzami v španski Kataloniji in ZDA.
Radi bi postali partnerji gledališča Ane
Monro in Ane Desetnice, mednarodnega
festivala uličnega gledališča.

K nam prihajajo študenti z različnih
področij, vse od uličnega plesa, lutkar-
stva, cirkusa in freerunninga pa do uli-
čne glasbe, čarovnije in filma. Številni
študentje se ukvarjajo z vizualno umet-
nostjo. Nekateri se želijo izučiti za krea-
tivne producente in organizatorje. Pro-
gram študentom pomaga spoznati sod-
obno tehnologijo, obvezno pri
opravljanju poklica. Ponuja številne pri-
pomočke in privlači prvovrstne učitelje,
kreativne producente in izkušene
ustvarjalce. 

Poučevanje ulične umetnosti v
okviru univerze pa ne poteka brez zaple-
tov. Kaj je ulična umetnost, če jo želimo
definirati v smislu odnosa z občinstvom

in prostorom, in ne kot posamezno di-
sciplino? Področje se vsakič znova izmu-
zne definiciji, saj neprestano mutira in
ustvarja nove vezi z drugimi discipli-
nami. Gibalno gledališče se je v 80. letih
20. stoletja temeljito prevetrilo in obo-
gatilo. Se bo to zgodilo tudi z ulično
umetnostjo in predstavami na prostem?

Kot osebje priznavamo, da ne vemo,
kaj natančno je naša študijska snov in
zakaj nas neprestano vleče v eno ali
drugo smer, pri čemer včasih nastanejo
naravnost bizarne ali osupljive pred-
stave. Kako naj z besedami definiramo
področje, o katerem je tako malo zapisa-
nega? Zgolj dejstvo, da obstaja študij uli-
čne umetnosti, včasih moti akademike,
drugič ustvarjalce. Smo nekakšni pio-
nirji, ki ne vemo, kaj je za obzorjem. In
prav to je tisto, kar imamo skupnega s
študenti. S skupnimi močmi definiramo
in razvijamo nova dela ter širimo teore-
tično znanje prek pogovorov, sporov in
prakse.

Naš študijski program se je pred
kratkim znašel na seznamu najizvirnej-
ših diplom v Združenem kraljestvu. Spo-
znavamo, kako dobro se znajdemo v
okviru ustanove – na svojevrsten način
preučujemo dogajanje v mestu, ustvar-
jamo prostor, obujamo običaje in razi-
skujemo človeško vedenje.

Bi morali predmet poučevati zunaj
okvirov akademije? Bi se morali osredo-
točiti na druge osnovne dejavnosti in
manj na nenehno raziskovanje narave in
sloga ulične umetnosti? Bi morali štu-
dentje obvladati tehnike drugih vej
umetnosti, da bi lahko bili inovativni na
področju uličnega gledališča? Se morajo
ožje specializirati, kot so se na primer v
cirkuški šoli? Je umetnostno izražanje

in raziskovanje, ki sodi zraven, mogoče
ocenjevati?

Študijski program privlači zanimive
mlade ljudi, ki so v mnogih pogledih
zreli za svoja leta. Včasih spominjajo na
športnike ali strokovnjake, ki posedujejo
različna znanja in so pripravljeni tvegati.
Naš program je v Združenem kraljestvu
sprožil nove pobude: konferenco Big
Ideas v Lutonu, festival E-merge v
Hampshiru in vključevanje mladih na fe-
stival Streetjam. Vse več je povpraševa-
nja po naših diplomantih, saj imajo naj-
različnejše veščine. V Združenem kralje-
stvu so vse pogostejše delavnice ulične
umetnosti. Bližajo se olimpijske igre
2012, zato imajo naši študentje precej
odprtih možnosti.

ULIČNO IZOBRAŽEVANJE V WINCHESTRU
Piše: John Lee, univerza v Winchestru, smer ulična umetnost

OBUDITEV ULIČNEGA GLEDALIŠČA
Piše: Alfred Konijnenbelt, programski vodja festivala Spoffin
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ALFRED KONIJNENBELT
programski vodja festivala Spoffin

Spoffin je festival različnih vej
umetnosti pod taktirko Alfreda
Konijnenbelta (www.spoffin.nl,
www.spoffin.eu), ki se osredotoča na
severne in vzhodne evropske dežele.
Alfred meni, da so ti kraji izjemno za-
nimivi, a jih organizatorji festivalov v
zahodni in južni Evropi še niso od-
krili. Oba svetova želi povezati. Spof-
fin združuje uradni del programa
(IN), ki vsebuje izjemno kakovostne
predstave, s programom OFF, v kate-
rega uvršča še neuveljavljene gledali-
ške skupine. Festival privlači številne
profesionalne ulične umetnike iz vse
Evrope. Leta 2011 bo Spoffin potekal
od 26. do 28. avgusta.



Aprila 2010
so me povabili na
13. mednarodni
festival univerzi-
tetnega gledališča
v Teheranu, kjer
sem bila članica
žirije za izbor

mednarodnih predstav, hkrati pa sem
vodila šestdnevno delavnico o metodah
zakonodajnega gledališča. Udeležilo se
je je pet mojih študentov iz Turčije in
približno deset iranskih študentov, ki so
se zanimali za metode gledališča zatira-
nih. Ob koncu delavnice smo zakono-
dajno gledališče uprizorili pred občin-
stvom. Tam sem spoznala Gora Osoj-
nika in nekaj članov gledališča Ane
Monro. Tistega večera mi je Goro na ve-
čerji na kratko opisal festival Ana Dese-
tnica in delovanje Šugle. Prosil me je, da
bi šuglarje poučevala metode gledališča
zatiranih.

To je bil eden od tistih redkih trenu-
tkov v življenju. Udeležila sem se že šte-
vilnih mednarodnih konferenc in najra-
zličnejših festivalov. Na tovrstnih zbo-
rih ponavadi slišim komentarje v slogu:
»Veš, zelo sem dober na tem in tem po-
dročju. Prav rad bi prišel v Turčijo in
predaval na vaši univerzi. Ta predmet
sem že velikokrat poučeval. Izvoli mojo
vizitko, oglasi se!« Po takšnem mono-
logu vržem vizitko v najbližji koš. Mo-
nologi mi nikdar niso bili pri srcu! Goro
pa je vzpostavil dialog. Da ne bo nespo-
razuma – razlog ni bil ta, da me je pova-
bil. Resnično ga je zanimalo to, kar po-
čnem. In kako. Bil je radoveden glede
gledališča zatiranih, o Šugli in Ani Dese-
tnici pa mi je pripovedoval z navduše-
njem. Tistega večera sem vedela, da
imava marsikaj skupnega. Njegovo vi-
zitko sem vestno shranila v torbico.

Julija sem se znašla v čudovitem
malem mestu, imenovanem Ljubljana.
Sprehajala sem se po starem delu in se
takoj zaljubila vanj. Ne vem, ali še kje
na svetu obstaja prestolnica, ki ima
sredi mesta kip pesnika, in ne nekoga,
ki je moril ter pomagal osvoboditi de-
želo. V tistih nekaj dneh, ki sem jih pre-
živela v Ljubljani, so bile ulice polne
družin, ki so se med seboj družile ter
uživale v zabavnem in kulturnem vzdu-
šju, ki ga je pričarala Ana Desetnica.

Sprehajala sem se od predstave do
predstave in ugotavljala, da se Slovenci
ob vsakem postanku povezujejo kot ob-

činstvo, čeprav so se uprizoritve močno
razlikovale po žanru, kontekstu, kul-
turi, veri in političnem ozadju, kar ob-
činstva nikakor ne more povezovati
med seboj.

Predstave, ki sem si jih ogledala na
festivalu, so hkrati umetnost in orožje.
Prek uprizarjanja so umetniki razkrivali
svojo identiteto, ravno s pomočjo umet-
nosti pa so identiteto tudi ohranjali.
Dandanes umetnik težko preživi na
KULTURNEM TRŽIŠČU. Zakaj se
ukvarjamo z umetnostjo? Ker hočemo
biti srečni. In kako postanemo srečni?
Tako, da prek umetnosti spreminjamo
in preoblikujemo tisto, kar nas duši v
domovini, mestu, na ulici in doma. Če
hočemo svoje delo opravljati temeljito,
moramo MI UMETNIKI (vsak človek je
umetnik, umetnost ne pripada samo
posameznikom) delati v okolju, v kate-
rem umetnost ni naprodaj. Vsi smo
umetniki, zato moramo svoja dela upri-
zarjati tam, kjer ljudje živijo: na ulicah,
avtobusih, v cerkvah, na tržnicah, zbo-
rih, v restavracijah … Na kratko, tam,
kjer ljudje potrebujejo lastno identiteto,
da se osvobodijo monologov. Z drugimi
besedami: da se rešijo zatiranja. To velja
tudi za tiste, ki so odtujeni ali pod vpli-
vom splošno sprejetih mnenj. Ljudje
morajo peti s svojimi glasovi, pa čeprav
so hripavi, plesati s svojimi telesi, četudi
so debela ali stara, in govoriti svoje go-
vore, tudi kadar se na tisto, o čemer go-
vorijo, ne spoznajo povsem. Pri svojem
umetniškem izražanju si želim ohraniti

tisto, kar me razlikuje od drugih, saj me
prav to z njimi povezuje. Vzgajajo nas
različne kulture, zato smo drugačni, pa
vendar smo si vsi enaki v tem, da že-
limo biti to, kar smo. To pa lahko dose-
žemo samo z dialogom, torej se mo-
ramo boriti proti monologom. In z mo-
nologi se lahko spopadamo na
najrazličnejše načine. Eden od njih je
gledališče. Z njim se ukvarjam, da delim
svoje hrepenenje. Prek gledališča sku-
šam ustvarjati podobe svojega hrepene-
nja. Brez njih sem ničla. Augusto Boal je
dejal, da je gledališče umetnost, ki »po-
kaže, kje smo bili, kje smo in kam
gremo; kdo smo, kaj čutimo in po čem
hrepenimo«. Če torej želimo doumeti,
kdo smo, in izvedeti, kdo lahko POSTA-
NEMO, se moramo vsi ukvarjati z gle-
dališčem. Gledališče zatiranih nam po-
maga premagati ovire, da lahko posta-
nemo aktivno občinstvo in sprejmemo
družbo takšno, kakršna je. Spodbuja
spreminjanje družbe z dejanji, sprva v
varnem okolju, ki je lahko fiktivno ali
resnično, pozneje pa z vlivanjem po-
guma drugim, da bodo lahko uvajali
spremembe v resnično življenje in tako
postali srečni. Gledališče zatiranih po-
dira meje, ki obstajajo med občinstvom
in nastopajočimi, ter tako povezuje
ljudi, ki se sicer delijo na tiste, ki igrajo,
in tiste, ki gledajo. Ko se podrejo takšni
zidovi, dobijo ljudje pravico, da začnejo
sami ustvarjati in se sporazumevati z
družbo. Tako bolje razumejo družabno
življenje in sami sebe kot družabna

bitja. Gledališče zatiranih torej občin-
stvu omogoča, da razmišlja, igra in ima
nadzor nad igro – ne samo nad tisto na
odrskih deskah, temveč tudi v resni-
čnem življenju. Tako si ljudje povrnejo
hrepenenje, ki so ga že izgubili. To pa ni
najpomembnejši cilj gledališča zatira-
nih. Ta zvrst ne ponuja zaključkov. Ima
začetek, nadaljevanje pa je življenje.
Osredotoča se predvsem na proces, ne
na produkt. Med procesom gledalci pre-
magujejo ovire in se znebijo zavor (tako
telesnih kot čustvenih). Pri premagova-
nju ovir se zavejo svojih revolucionar-
nih hrepenenj in dejanj ter se osvobo-
dijo. To je katarza, kakršno opisuje
Boal. Gre za očiščujoče dejanje, ki naj bi
učinkovalo do konca gledalčevega življe-
nja.

Kmalu bom s šuglarji delila svoje
znanje o gledališču zatiranih, od njih pa
se bom naučila, kako lahko tehniko uli-
čnega gledališča prepletem z metodami
gledališča zatiranih. Toda sanje se tukaj
še ne končajo. Marsikaj moramo deliti,
se naučiti, sanjati in izmenjati. Fe-
bruarja, torej po mojem obisku, bo Goro
odpotoval na univerzo Anadolu, na od-
delek za uprizoritvene umetnosti, da bi
moje študente poučeval ulično umet-
nost. V Eskisehiru, mojem rodnem
mestu, želimo organizirati mednarodni
ulični festival ljudi s posebnimi potre-
bami. Navdihnil me je festival Ana De-
setnica. Ne obvladamo tehnik uličnega
gledališča, zato nas bodo z novim zna-
njem podkovali Goro in drugi člani gle-
dališča Ane Monro. Nočemo organizi-
rati festivala ZA ljudi s posebnimi po-
trebami, temveč Z njimi. Želimo jim
ponuditi pravico do ustvarjanja umet-
nosti in kulture. To bo prvi festival v
moji organizaciji, zato mi bodo maja
stali ob strani Goro, šuglarji in člani gle-
dališča Ane Monro, ki bodo na festivalu
tudi nastopali. Toda naše sanje in hre-
penenja se tudi tukaj ne končajo. Pri-
pravljamo program študentskih izme-
njav. Če bo šlo vse po načrtih, bom po-
leti enega svojih študentov poslala v
Ljubljano, kjer bo delal na festivalu Ana
Desetnica. Poleg tega si želimo ustano-
viti mednarodni tečaj uličnega gleda-
lišča, na katerem bi se lahko vsakdo iz-
ražal prek gledališča. Seveda vsi vemo,
da želje niso dovolj. Zdaj je čas, da jih
začnemo uresničevati.

ULIČNE PREDSTAVE SO UMETNOST IN OROŽJE
Piše: Ebru Gokdag, profesorica na univerzi Anadolu v Eskisehirju, smer gledališče 

Mesarski most,
vsak dan od 19:00 do 21:00

nedelja, 26. 12. 2010 
The Beast (SLO/FRA):

Križišča 20'
Gavin Hay (AVS):

Človek Leopard 45'
ŠUGLA (SLO):

Tri animacije 15'
Urana Marchesini (ITA):

Delo na cesti 45'

ponedeljek, 27. 12. 2010 
The Beast (SLO/FRA):

Križišča 20'
Anja Pibernik (SLO):

Leto 2012 20'
Perola Regina (BRA):

Vespera 15'
Petra Markovič (SLO):

Gospodična
Petrova 15'

Urana Marchesini (ITA):
Delo na cesti 40'

torek, 28. 12. 2010
The Beast (SLO/FRA):

Križišča 20'
Urana Marchesini (ITA):

Delo na cesti 45'
Kansky (SLO):

Zlatorog 20'
Fire garden (HRV):

Fire garden 35'

sreda, 29. 12. 2010
The Beast (SLO/FRA):

Križišča 20'
Anja Pibernik (SLO):

Leto 2012 25'
Petra Markovič (SLO):

Gospodična
Petrova 15'

ŠUGLA (SLO):
Tri animacije 15'

Gavin Hay (AVS):
Človek Leopard 45'

četrtek, 30. 12. 2010 
The Beast (SLO/FRA):

Križišča 20'
Bimbo teater (SLO):

Štefka & Poldka –
Grema smučat 25'

Kansky (SLO):
Zlatorog 20'

Gledališče Ane Monro (SLO):
Zlati osel 35'

PODPRITE NAS TUDI VI IN
POSTANITE DEL ANINE DRUŽINE!
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Praznični sejem na Bregu, Cankarjevem na-
brežju, Prešernovem trgu in Pogačarjevem
nabrežju
3. 12.–2. 1., 10.00–22.00/24.00

Praznični knjižni sejem 
18.–31. 12., 11.00–21.00, Mestni trg

Jaslice v Mestni hiši
18. 12.–8. 1., 17.00–21.00, dvorišče Mestne hiše
(delo umetnika Zmaga Modica)

Dobra vila
18.–30. 12., 17.00–21.00, Mestni trg

Božični koncert
24. 12., 17.00, Mestni trg
Nastopajo: Vokalna skupina BIT s solistko Nuško
Drašček ter pianistom Rokom Golobom

Sprevodi dedka Mraza
26.–30. 12., 17.00, Breg, Čevljarski most, Stari trg,
Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg

Otroške prireditve na Prešernovem in
Novem trgu
26.–30. 12., 11.00–13.00, Prešernov trg; 16.00–
18.00, Novi trg

Glasbeni program na Prešernovem trgu
26. 12.–2. 1., 20.00, Prešernov trg
26. 12. – Eva Černe, Marko Vozelj; 27. 12. – Modri-
jani, Čuki; 28. 12. – Kisha, Samuel Lucas; 29. 12. –

Nina Pušlar, Kingston; 30. 12. – Nina Badrič, Hari
Mata Hari; 31.12. – Helena Blagne, Hazard, Magni-
fico, Nuša Derenda; 1. 01. – Nuša Derenda, Saša
Lendero; 2. 01. – Šank Rock, presenečenje

Glasbeni program na Novem trgu
26. 12. - 01. 01., 19.00, Novi trg
26. 12. – Victory in Manca Špik; 27. 12. – Orlek; 28.
12. – D.J. Fidži, Omar Naber; 29. 12. – Tanja Žagar;
30. 12. – Rok'n'Band; 31. 12. – Mambo Kings, Ritmo
Loco in Davor Radolfi, Big Foot Mama; 1. 1. – Jinx

Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
28. - 30.12., 16.00, Pogačarjev trg
28. 12. – Veseli Begunjčani, Ansambel Javor, Clau-
dia, Rusko Richie; 29. 12. – Folk idoli, Frenk Nova,
Manca Špik, Zapeljivke; 30. 12. – Ansambel Zaka-
pane, Korado, Brendi, Dolores, Žana; 31. 12. –
Pop'n'dekl, Ansambel Stanka Petriča, Krila, Brigita
Šuler

Silvestrovanja na Mestnem trgu 
31. 12., 21.00
Nastopajo: Stari Mački, Alenka Godec, Oto Pestner
Silvestrovanja v Križankah
31. 12., 21.00
Nastopajo: Abbeys Road, Sweet Sorrow, Carina, Mel-
odrom, New York-Ska-Jazz Enseble (New York,
ZDA), We Cant Sleep At Night

foto: Dunja Wedam


