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To imamo v družini
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SIMPTOM

AKTER

Dr. David Mortimore

Jernej Sitar

STATUS

Saj ne, da me izučuje že vsak dan, naj me še vsak večer. No, po pravici povedano mi je na nek,
morda celo sprevrnjen način, všeč. Res všeč.
Dr. Mike Connolly

Gašper Mahnič

»Žepek, mesni žepek, žepek kupite, slastni, dobri, dragi,…« Nisem si mislil, da potrebujem za
igranje kuharski talent. No, s peko mesnih žepkov sedaj nimam težav, vsekakor se bom pa vpisal
na body guard tečaj za krotitev neuravnovešenih soigralcev, ki so mi popestrili mnogo, premnogo
večerov. Uživali smo, smejali smo se tudi. Veliko užitkov ob nakupu mesnih žepkov želim tudi vam.
Rosemary Mortimore Marija Erman
Ideja našega novopečenega režiserja nas je združila v prijetno in pisano druščino. Poleg tega
je prisotna tudi želja po druženju, popestritvi življenja, zabavi, razvijanju talentov ter obujanju
teatra šentviškega. In rezultat našega dela je tu.
Andreja Bečan
Matrona
Desert po službi, akademskih četrt, smeh in godrnjanje, slaniki z mehurčki, postavnost in strumna
drža, vztrajnost, telefončki pa mešanje imen, domači piškoti, odrske deske, bogat besedni zaklad,
režiser, ja…to imamo v družini. Igra je nastala tudi v spomin našemu preminulemu režiserju Lojzetu
Gerdenu.
Dr. Hubert Bonney

Janez Rahne

»Spredaj na juriš, zadaj umik.« …no sedaj je za umik prepozno. Smeh, živci, jezo in vse kar
zraven spada, sem doživel v tem času. Upam, da nam je uspelo in to nam povejte, če pa ni pa
bodte tih. Sedaj pa juriš!
Sir Willoughby Drake Blaž Bilban
»Pomočnik ministra za zdravstvo pride in…in potrebujemo nov skener!«
Moram reči, da mi je bilo v prvi vrsti v čast sodelovati in sodoživljati v tako raznoliki, a vendar
skupnemu cilju, predani ekipi. Dejstvo, da smo se srečevali po službenih, družinskih in drugih
obveznostih, priča o zelo močni volji novega vodje Braneta, da se projekt odigra perfektno.
Jane Tate

Lidija Zupanič

Ponedeljki, srede, ... so bili kar nekaj časa stalnica druženja ob soigralcih teatra šentviškega.
Kličem jim hvala, ker so me povabili medse in me lepo sprejeli in predvsem hvala za zaupanje.
Le tega bi rada izkoristila, zato vas nagovarjam, dragi obiskovalci, uživajte v igri, sprostite se, in
o njej povejte tudi drugim Tukaj smo zato, da igramo, in ob tem res uživamo. Posnemajte nas
tudi vi in se prepustite, prebudite v sebi otroka, ki z nasmehi ne varčuje!

IZVIDI

DIAGNOZA

Bill

Vinko

TERAPIJA

»Ti dohtarji so res cepci!« Škoda, da se v resničnem svetu ne dogajajo takšne scene, če bi se,
bi svet bil poln zdravega smeha, kot se nam je dogajalo na vajah. Smeh je pol zdravja, da
bi ga le pravi pacienti v bolnišnicah imeli na pretek.
Sestra

Tonja Robida

Po skoraj letu vaj, še vedno vstrajamo skupaj, saj so vaje še vedno zanimive, predvsem pa se
vedno znaova drug drugemu nasmejimo. Naše trebušne mišice, so že dodobra okrepljene,
predvsem pa se je okrepilo naše prijateljstvo in poznanstva. Postali smo prava, enotna ekipa
z odličnim trenerjem.
Leslie

Andrej Erman

»Tisto govno policajsko me lovi!...« Čez mojo ramo so že plunil, v smislu novopečenega igralca, ampak tale igra je na prvi pogled zgledala kar velik keks. Potem mi pa vsi dopovedujejo, da so nam vloge pisane na kožo, pa to opaziš sam šele, ko se v vlogo vživiš. Mislim,
da bomo oživil Teater šentviški, saj smo ratal prav lepa družba, ki se vedno bolj povezuje.
Upam na veliko ponovitev…aja, pa upam, da vam je igra kul.
Policijski narednik

Štefan Sitar

Rekli so mi. Napiši nekaj o igri. Občutke, vznemirjenje in vse ostalo. Moj odgovor je bil
»Ma ne vi men s tem!!!« Ampak vseeno bom napisal eno poved. Bilo je zanimivo, veselo,
žalostno, napeto, polno jeze… Ampak vseeno nam je uspelo priti do konca in mislim, da smo
zmagali.
Simona Čarman
Mama
Vznemirjenost pred igralskim debijem je na vrhuncu. Povabilo, da se iz dosedanje vloge
šepetalke prelevim v igralko, me je zelo razveselila. Draženje, smeh in skupna želja, da
NAŠO igro pripeljemo k uspešni uprizoritvi, je zaznamovala vse naše vaje. Meni pa je moja
prva vloga na odru pomenila še dodaten, toda moram poudariti, da zelo prijeten izziv.
šepetalka

Jana Čepeljnik

Sem v vlogi osebe, ki se jo včasih v gledališču bolje sliši kot igralca ali igralko in v tej vlogi
res uživam. Vsako vajo pa navijam, da bi igralcem res »šlo dobro iz ust.« Sodelovanje v
gledališki skupini mi je do dobra popestrilo življenje.

ZDRAVSTVENO STANJE
Dr. Mortimore je uspešen in prikupen zdravnik v
londonski bolnici Sv. Andreja . Bliža se Božič, osebje
se pripravlja na uprizoritev božične igrice , le dr.
Mortimore vadi svoj govor. Čez dobro uro bo namreč
kot častni govorec nastopil pred 200 nevrologov iz
različnih držav. Nekdanja bolniška sestra Tatova,
poskrbi za pravo božično presenečenje in mu pove ,
da imata skupaj otroka. Poleg dolgo pričakovanega
slavnostnega govora , je sedaj za dr. Mortimora še večja
skrb pred ženo zakriti resnico o novo pridobljenem sinu.
V taki situaciji zvesti prijatelji pridejo pošteno prav.
Dr. Mortimore se skupaj z dr. Boneyem in nastalo
situacijo poda v zadnje minute pred slavnostnim
govorom. Če ga uspe izpeljati , boste videli sami …
ZAPIS PRIMARIJA
Leta nazaj me je prof. Lojze Gerden pod čigar režijo smo ustvarjali na šentviškem
odru večkrat rekel: »Brane, jaz ne bom večno, poskusi se še v režiji. Saj ti bom
pomagal, z nasveti in prisotnostjo.«
Pa sem takrat odgovoril, da bo že še prišel ta čas, mogoče, ker me je bolj mikalo
igranje. Takrat nisem niti slutil, kako se lahko usoda hitro poigra z nami. Prijatelji
soigralci so me začeli nagovarjati naj le poskusim z režijo. Dolgo sem okleval,
izkušenj ni bilo, bilo me je strah. Ko pa mi je Andreja priskrbela tekst, ki je pred
nami, je padla odločitev. Tudi strah je kmalu izginil. Predvsem pa so me nehote
najbolj spodbujali igralci. Toliko zagnanosti, dobre volje, igrivosti že dolgo nisem
srečal na enem mestu. Leto dni smo se družili po dvakrat na teden in nikoli se ni bilo
težko odreči marsičemu. Rad bi se zato zahvalil vsem našim domačim, predvsem
ženam, možem, da so nas potrpežljivo spremljali v tem letu. Predvsem lahko rečem,
da je za mano zelo lepa izkušnja, vesel sem, da smo »ta prava« ekipa, saj lahko
rečem, da smo postali ena velika družina. Kaj imamo v družini pa pridite pogledat.
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