Ana Desetnica v Novi Gorici

3. 7. 2016

19:30 pri SNG NG

Serious Clowns
RUS-ISR-GER-GRE
Izgubljena kolesa časa
klovnska predstava
trajanje:
45'

http://lostwheelsoftime.blogspot.si/

Globoko v gozdu živi star in osamljen Čarovnik. Njegova obsedenost s časom mu omogoča
ustvarjanje strojev v upanju, da bo nekega dne popolnoma obvladoval Čas. Nekega dne mladi
in igrivi Zajec odkrije čarovnika in po nesreči zamoči eksperiment ... Besni Čarovnik ga
kaznuje s tem, da ga pretvori v Starca. Starec je super družba, a na žalost umre od starosti.
Čarovnik se zaveda, da je pravkar izgubil svojega edinega prijatelja in uporabi vso svojo
modrost, da bi ga priklical nazaj v življenje…
Predstavo sta navdihnili dve veliki knjigi, Alica v čudežni deželi Lewisa Carrola in Pravljica o
izgubljenem času Eugena Schwartza. Nenavadna mešanica humorja in nadrealizma
nagovarja otroke in odrasle. Preprosta zgodba o odnosu med dvema likoma kot iz risanih
filmov ni zgolj zabaven niz skečev, ampak tudi filozofska refleksija o odnosu človeka in narave,
starosti in mladosti ter sočutje in egoizma.
Žanrsko je predstava fuzija dramatskega klovnenja, plesa, performansa, cirkusa in otroškega
gledališča.
Avtorji in izvajalci:
FYODOR MAKAROV je klovn, nori znanstvenik in del svetovno znane predstave SLAVA'S
SNOWSHOW.
ADAM READ je klovn, ulični preformer in plesalec brez mej, ki je nastopal v CIRQUE DU
SOLEIL in v številnih vodilnih skupinah fizičnega gledališča.
DEREVO OLGA DUMOVA je oblikovalka kostumov, ki se je šolala v Sankt-Peterburgu in z
številnimi izkušnjami v operi in gledališču.
ILIYA GERTMAN je glasbenik in komponist iz Izraela.
SPIROS PATERAKIS is je performer in oblikovalec tehnike iz Berlina.

4. 7. 2016

19:30 pri SNG NG

Sebastien Fraboulet
FRA
http://marcelcrepespalacinke.blogspot.si/
Palačinke Marcel
lutkovno kulinarična predstava
trajanje:
25'+35'
Marcel je odličen palačinkar, ki izvira iz več stoletne tradicije francoskih kuharjev in pekov
palačink. Malo ošaben in prepričan v svoje izredno mojstrstvo, se je preselil v Slovenijo in se
naučil par domačih besed. Svoj avto je pretvoril v popotno prodajalno palačink in sedaj čaka
na otvoritev svojega lokala in prve kupce, da si obližejo prste ob njegovih slanih in sladkih
palačinkah. Seveda pa se ob peki palačink pripeti marsikaj…
Predstava ima dva dela – zabavni lutkovni predstavi sledi degustativni del, ko si veliki in mali
obiskovalci lahko dejansko privoščijo odlične palačinke!
Avtor in izvajalec Sebastien Fraboulet je raznovrsten umetnik, ki zadnja leta živi v Sloveniji in
se je tokrat preizkusil v povezovanju lutkarstva in kulinarike.

5. 7. 2016

19:30 pri SNG NG

Šugla gledališče
SLO
www.anamonro.org/sugla
Tonček in Žaklin
ulična predstava
trajanje:
25'
Na istem mestu in ob istem času dve zelo različna lika poskušata uporabiti isti prostor za svoj
nastop – klovn Tonček, ki obožuje zvoke in hrup, ter pantomimičarka Žaklin, ki nadvse ceni
red in tišino. Vsak od likov poskuša zvabiti drugega v svoj svet, kar jima seveda povzroča kar
nekaj težav in občinstvu pa veliko zabave...
Avtorici in igralki: Nina Trebec in Veronika Hana Grubič

6. 7. 2016
7. 7. 2016

17:30 travnik pred SNG
17:30 travnik pred SNG

Brunette Bros.
DEN
WWW.BRUNETTEBROS.DK
Čudoviti svet Brunette Bros
cirkus
trajanje:
180'
Karavana popotne igralske družine Brunette Bros potuje po širnih deželah Evrope. Ko prispe v
primeren kraj, postavijo svoja vozila v krog in naenkrat na ravnici sredi mesta zasije sejmiščni
cirkus. Člani družine Brunette se prelevijo v klovne, cirkusante, lutkarje ali glasbenike v skladu
s tem, kar ravnokar ponujajo publiki - glasbeni nastop Sester Bluenette, veličastni Drugi
najmanjši cirkus na svetu, vragolije Klovnov Bozo ali kakšno točko, ki so se je ravnokar
domislili.
Igra/animacija lutk/klovnenje:
Maria Solà, Emanuele Fiandri, Lisa Skjoth Madsen & Luca Tapino
Režija: Andrea Bettaglio, Andrea Lorenzetti & Ivan Tomašević
Scenografija: Anna McNeil & The Brunette Bros.
Konstrukcija: Emanuele Fiandri & Giorgio Benotto
Izdelava lutk: Oriol Pont & Maria Solà
Luč: Ivan Tomašević

