
15. april ob 18h

Pih" Noocvichc. ir Gussr V*l:
POTOVINJF Nh OTOK ShKIhDOV
Zavod Enostavno prijatelji

reZija:ffi
igrata:Senta Andimer (Pika Nogavidka), Uro5 Lavrid (gusar Val)

Pogumni gusarski kapitan Val 1e na5el strgan starodavni zemljevid, ki

vodi do otoka zakladov. V pristani5du vkrca posadko in skupaj odpotujejo
na otok Taka Tuka. lVisled da jih na otoku daka Zamorski kralj, da mu

vzamejo manjkajodi del zemljevida. Na veliko presenedenje vseh pa ga

pridaka najbolj zabavna, najmodnejSa in vseh ukan polna Pika Nogavi[ka.
Ne samo, da Pika prelisidi kapitana, celo njegovo ladjo si sposodi in z

otroki odpluje na 0t0k CUNGA-LUNGA. A tudi gusar Val, vajen morja in
ukan, ima.svoj skrivni nadrt. Konca ne smemo izdati, lahko samo povemo,

da je sreden.

13. maj ob 18h

innovt*rirn Pl,FDsThvh

Sh OTR,OKF

darovnik Grega

earovnik Grega je ie ved kot dve desetletji prisoten na slovenski

darovniSki in glasbeni sceni in brez dvoma sodi v sam

Dragi otroci, mali in veliki, spoStovane mame in odki,
tetke, dedki, babice, strici, vzgojiteljice in ucitelji,
pred Vami je program otro5kega abonmaja SOOnCf f ,

ki bo Ze tretje leto zapovrstjo, ponudil naSim mladim
prijateljem osem zabavnih, poudnih in darobnih
gledali5kih predstav. Kot smo Ze vajeni, se bodo
predstave zvrstile od oktobra 2014 do maja 2015, in

sicer enkrat mesedno, ob sredah, ob 18. 00 uri,
v Ljudskem domu v Sentvidu.
Cena posamezne predstave bo 5€ na osebo, cena
abonmaja pa 25€. Kot vsako leto, tudi letoSnio
decembrsko predstavo podarja Cetrtna skupnost Sentvid.
Za Stiri in veddlanske druZine smo ohranili druZinski
popust 20€ na osebo. Vstop je prost za otroke do vkljudno
2. leta starosti.
Abonmaji in posamezne vstopnice bodo naprodaj na vseh
Eventimovih prodajnih mestih in uro pred vsako predstavo
v Ljudskem domu v Sentvidu.

Ce imate kakr5no kolivpra5anje, nas le poklicite na

telefon O4O 665 99O (lva) ali pa nam pi5ite na

sodr.teater@gmail.eom. 0biSdete pa nas lahko
tudi na naSi spletni strani:www.sodr-teater.com ali na

druZbenem omreZju Facebook.

Se vidimo v gledaliSdul
x,-,

EKt0a Jo0rcKa

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
CTTRTruN STUPNOST SENTVID

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

O BMOCNA IZPOSTAVA LJ U BLJANA

Na Jesenskem sredanlu Cetrtne skupnosti Sentvid, ki bo v soboto, 13.

septembra 2014, izpolnite kupondek in z malo srede boste lahko izirebani
Za nagrado boste preleli abonma Sodriek 2014-152a eno osebo.
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KUD SINiVID NAD LJUBLJANO

FHI$

CTTNTruR SKUPNOST STruTVI N

VABITA NA OTROSKI ABONMA:

CETRTNA SKUPNOST SENTVID



15. oktober ob 1Bh 27. december ob 1Bh

Tomai Lapajne Dekleva

$R FfV10 Nh VLhK
ir olish DeJko Mo*t*
GledaliSce Unikat
reZija:Goran ZavrSnik
igrajo:Tomai Lapajne Dekleva, Molca Weber

Zivahne melodije nas popeljejo v cas charlestona - naS junak potuje k

svojiteti, a zamudivlak. Medtem, ko caka naslednjega, mu ukradejo

denarnico. Prijazni kloSar in neina prodajalka vijollc ga poskuSata

potolaiiti, a sele nerodnipolicaj, ob pomociotrok, ujame tatu, kimu
vrne denarnico. Veselo se povzpne na vlak in odpotuje teti, ki ga Ze

nestrpno pricakuje.

K[hVTCh TN K15L1Ch
Gledali5ce KU KUC

reiija in scenarij: UrSka RaSdan

igrata:Ur!;ka RaScan (Kravica) in Luka Slavic (Gospod Policai)

Nepozabna komedija o kravici in gospodu policaju nikogar ne bo

pustila ravnoduSnega.

Simpatidna kravlca, ki pripravlja svojo mledno stojnico za prav

posebno rakcijo< in strogi gospod policaj, ki ieli, da sta v njegovi
ulici red in disciplina, vas bosta spravljala v smeh, otroci pa bodo

neizmerno uTivali ob simpatidnih potegav5cinah kravice ter
nerodnostih gospoda policaja, ki ga bodo s skupnimi modmi

poskusili prepridati, da prijateljski objemi dudeino delujejo in da

ples in dobra volja pozdravijo 5e tako kisel obraz.

Posebno opozorilo: Na dan predstave ne parkirajte na plodniku!

,*,Jo'J,ft!lt 
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{ffiw
1 1. februar ob 1 Bh

Pravljica je nastala na podlagi pesnitve

naSega najvebjega pesnika Franceta PreSerna

in je primerna tudi za naSe najmlajSe gledalce[nnouNr
Y

KLOUUCTK
DruZinsko gledali5ce Kolenc
reiij a: Druiinsko gledaliSde Kolenc
igrajo:Lovro Lah, Anka Kolenc

Tindek je imel darobni klobudek, s katerim je spravljal v smeh vsakega, ki

ga je sredal. Nekega dne pa mu je veter odpihnil klobuk in Tindek je postal

zelo nesreden. Ker mu je bilo v veliko veselje, da je lahko razveseljeval

ljudi, je dolgo dasa zavzeto iskal svoj klobudek. lVed iskanjem je doiivel
tudi veliko zanimivih in nenavadnih dogodividin Klobudek se mu je ves

das izmikal, a ko ga je s pomodjo otrok in lune le naSel, je bilo iivljenje za

Tinbka soet ena sama sreda.

gledali5ce KSD STUMF
reiija:Dejan Spasii
igra:Luka Cimprid in AnZe Zevnik

Predstava BDECA KAPICA je zasnovana kot zgodba dveh klovnov, ki ju

otroci zasadijo na prizoriSdu en teden prezgodaj. Sicer pripravita
gledaliSki letak, kjer se otrokom opravidujeta in jih prosita naj pridejo

naslednji teden, a 7al prepozno: otroci so 7e tu in predstava se mora

zadeti! Na5a dva klovna {Marjan in Brane) se morata nekako znajti, pa

deprav pravljice o Bdedi kapici 5e ne znata disto rna pamet(. Na

razpolago imata star0 knjigo pravljic, gledali5ko stojalo z oblekami, nekaj
rekvizitov (vrv, klobuki, glasbila...) in seveda sebe - svojo domi5ljijo. Po

klovnskem uvodu se predstava presenetljivo zasude v mjuzikl, ko se

Fdeda kapica in volk sredata v gozdu in se nadaljuje kot lutkovna
predstava, ko lVarjan med igranjem Rdede kapice, ki zaspi v gozdu, tudi
sam zaspi na odrul Potem ko se lVarjan kondno zbudi, jima s pomodjo

mnogih preoblek in kljub razlidnim komidnim zapletom, uspe odigrat vse

vloge; in tudi s pomodjo otrok pravljico in predstavo pripeljet do

sredneoa konca.

POVODI\IT MOS \
DruZinsko gledaliSce Kolenc

reZija in priredba: DruZinsko gledaliSde Kolenc
igrajo:Lovro Lah, Anka Kolenc, Martin Vogrid DeZman,
Petra Griinfeld, Janja Sredkar

Povodni moZ je bil zaljubljen v prevzetno Ur5iko. Ali lahko zgodbo
prenesemo tudi v dana5nji das? Sevedal ln de si natandno ogledamo

zgodbo, ugotovimo, kako se takim deklicam godi. Pride povodni moZ in jih

vzame. Predstava je narejena po Pre5ernovi pesnitvi. Konec ni tragiden,

saj se glavna junakinja odlodi, da ne bo ved prevzetna, mi pa doiivimo
dudovito potovanje v pravljico in postanemo del nje.

14. marec ob 1Bh

Po pravljici H.C.Andersena:

P[hVLJTCh O

LTIFCFII/I KOVCKU
Gledali5ce Smejcek

reiija: Gledali5de Smejdek
igrata: Janja Sredkar, Anja Zorko

Anabela je deklica, ki najraje na svetu pleSe! Ampak namesto

vpisa v kak5en pomemben plesni klub je od star5ev za rojstni dan

dobila - star, zapraSen kovdekl Ko ga odpre, najde notri pravljibno

knjigo... 0b ogledu predstave se na zabaven nadin naudimo nekaj

osnov baleta, dvornega plesa in orientalskega plesa
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