
Praznujemo trideset let delovanja.

Obletnico bomo obeležili v torek, 8. aprila 2014, ob 18.00,
v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu.

Ob tej priložnosti vas vabimo na ogled predstave Razstava src,
ki jo bo izvedla Sončkova mariborska gledališka skupina.

Po predstavi sledi plesna točka Mojce Škrbec in Saša Luzarja.
Za zaključek bodo nastopili

sončki in Ženski pevski zbor Jasmin s pesmijo Pustite nam ta svet.

Program bo povezoval Robert Erjavec.

Po prireditvi bo družabno srečanje s skromnim prigrizkom.

Vabimo vas, da se nam pridružite in praznujete z nami.

Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine

Predsednica
Violeta Suhadolnik

Prosimo vas, da vašo udeležbo do četrtka, 3.4.2014, potrdite na tel. št. 07 30 20 045
(dopoldan), 040 202 547, 041 812 773 ali po e. pošti: novo.mesto@soncek.org.



Gledališka predstava »Razstava src« je nastala v koprodukciji z Zavodom EPK Maribor 
2012. Premiera predstave je bila izvedena 08.09.2012 kot del programa Evropske prestolnice 
kulture in je bila do sedaj odigrana 16 krat na različnih odrih po Sloveniji kot vnaprej 
zakupljena predstava in za izven, največkrat v Lutkovnem gledališču Maribor, nazadnje pa 
konec avgusta 2013 za ca1000 učiteljev mariborskih osnovnih šol na velikem odru SNG 
Maribor. Predstava je bila do sedaj deležna zelo pozitivnega odziva, tudi odličnih strokovnih 
ocen kulturnih kritikov in je kot taka bila izbrana kot finalistka na regionalno Linhartovo 
tekmovanje amaterskih gledaliških skupin 2013. Predstava je s strani stroke (kliničnega 
psihologa) ocenjena kot odlično gradivo o sprejemanju drugačnosti in sožitju ter je primerna 
za otroke in odrasle. Avtor predstave je pesnik in dvakratni Grumov nagrajenec ter nagrajeni 
avtor natečaja Dnevi komedije, dramatik mlajše generacije, komediograf ter pisec radijskih 
iger, kabaretov in besedil.

Sončkova mariborska gledališka skupina obstaja z manjšimi prekinitvami 14 let in je na 
slovenskih odrih odigrala več predstav – med ostalim na Borštnikovem srečanju leta 2001 je 
ena od predstav bila nagrajena z zlato značko spremljevalnega programa. V predstavi igrajo 
ljudje s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi ter zaposleni v institucionalnem 
varstvu Zveze Sonček. Vsi so veliki ljubitelji igre in to tudi radi pokažejo na odru.

V kraljestvu kralja Leona je vse v najlepšem redu, dokler se njegov sin ne zaljubi v dekle iz podzemlja, 
ki je drugačno od vseh – zna razumljivo govoriti, hoditi po dveh nogah in vtakniti nit v šivanko. Kralj 
to ljubezen prepove in mlada ubežita v edini kraj, kjer sta lahko srečna – v smrt. A to še ni konec, saj se 
kralj pokesa in iz njunih src priredi razstavo. Ko obelodani, da so od sedaj naprej v njegovem kraljestvu 
vsi enaki, saj so tudi srca vseh enaka, pa se zgodi čudež!

Besedilo gledališke igre in režija: Rok Vilčnik; Producent: Lidija Šestak Zorič; Produkcija: 
SONČEK MDCP;  Koprodukcija: MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture; Mentor 
igralske skupine: Zlatka Ornik; Igralci: člani SONČKA – Mariborskega društva za cerebralno 
paralizo in zaposleni institucionalnega varstva Zveze Sonček; Glasba: Sebastijan Duh; Kostumi 
in scenografija: Neva Vrba

Predstava traja 1 uro.




