
 PrEDSTaVLJa In VaBI na

PROJEkT sOsEDskEGA GLEDALiŠČA 
(soseska novo Brdo, 28.9.–2.10.)

GLEDALiŠČE NA VsAkO DVORiŠČE!

Cirkus 
Korona 
atraktivna interaktivna 
predstava o življenju 
v času korone

28.9. ob 17:00

Delavnice 

za odrasle
 in otroke

29.9.–1.10.  
od 17:30 do 18:30

Sosedski 
dan  
zabavno druženje in 
skupno(stno) kosilo

2.10. od 11:00 do 15:00



 

Člani Društva Gledališče Ane Monro (Goro Osojnik, Tea Vidmar, Anže Mohorič, Ankica Radivojević in Leja Forštner) 
projekt izvajamo v sodelovanju z našimi rednimi sodelavci (Tina Žen, Polona Prosen, Camilo Acosta Mendoza, Drago Zad-
nikar in Tim Car), Društvom Impro, Društvom Gibatorij, Inštitutom za politike prostora in The Balkan Experience of 
Song and Ritual, s podporo Mestne občine Ljubljana in soglasjem  Javnega stanovanjskega sklada MOL. Promocijske 
materiale oblikuje Mateja Štruc, avtor uporabljenih fotografij in uradni fotograf dogodka je Luka Dakskobler.

Dejmo še mi 
zganjat cirkus 
s korono! 
Predstava CiRkus  
Korona, ki na zabaven  
in lahkoten način nago-
varja občutke, stiske in 
konkretne bivanjske situa-
cije, s katerimi se v obdob-
ju korone, ko je življenje 
postalo cel cirkus, tako 
ali drugače soočamo vsi, 
je zmes komedije, drame 
absurda in freak showa – 
skratka zrcalna slika  
realnosti, v kateri  
živimo!

A gremo malo 
delat, pa se 
zraven fajn 
imet?

DELAVNiCE ZA  
oDraSLE

• RECikLAŽA (29.9.)  
predelaj in izdelaj  

• CiRkus (30.9.)  
spoznaj in osvoji veščine

• iMPRO (1.10.)   
delavnica za najstnike

DELAVNiCE ZA  
oTroKE

• ZELENi ZAkLAD 
(29.9.)  
razgibaj telo in duha

• usTVARJANJE DOBRE 
sOsEŠČiNE (30.9.)   
papir prenese vse

• CiRkus (1.10.)   
spoznaj in osvoji veščine

Ko ni treba v 
službo, je čas za 
dobro družbo!  
Pojdimo vsi na dvorišče 
in si na njem ustvarimo 
svoje igrišče! Imejmo 
SoSEDSKI Dan in se  
skupaj sprostimo, po-
veselimo, kaj sočnega 
pogovorimo ter nekaj no-
vega in lepega doživimo. 
In ko bo čas za KoSILo 
(12:30–13:30), sprejmite 
naše povabilo, da vsak 
nekaj pripravi, in si vse raz-
delimo, za konec druženja 
se pa še malo dobri glasbi 
prepustimo. 


