Rok VilCnik po motivih filma Freaks
ˇ

SPAKE

Režiser

Bojan Labovic´

Igralci
ˇ
Džimi Okostnjak · Džoni PoloviCka
· Spake

Maksimilijan Dajcman
ˇ

Jožefina-Jožef · Frida · Rozi-Roza

Barbara Jamšek

Hans · Petruška · Roza-Rozi · Ženska z brado

Metka Jurc

Kleopatra · Fani Brezrok · Ko ko · Spake

Nataša Keser, K. G.

Herkules · Princ Radžan

Anže Zevnik

Tereza Venclová
Gregor Stermecki
Dramaturg Rok Vilcnik
ˇ
Lektor Simon Šerbinek
Oblikovalec svetlobe Enver Ibrahimagic
´
Oblikovalec zvoka Mitja Pastirk
Glasbeni producent Peter Dekleva
Glasbenika Peter Dekleva, Gregor Stermecki
Avtorica likovne podobe
Avtor glasbe

Lutkovni tehnologi · izdelovalci lutk in kostumov

Primož Mihevc, Mojca Bernjak,
Darka Erdelji, Milan Borovicˇ
Izdelovalca scenskih elementov

Lucijan Jošt, Branko Caserman
MASKERKA Mojca Bernjak
Premiera

Mala dvorana LGM, 18. 9. 2014
SPAKE
lutkovni muzikal

ˇ in
V karavani sejmarskega cirkusa sobivajo privlacni
nadarjeni cirkuški virtuozi ter javnosti na ogled poˇ
stavljene cloveške
pokveke. Eden slednjih, pritlikavec
Hans, se zaljubi v prelepo plesalko na trapezu Kleopatro,
ki mu ljubezen tudi vrne. Njegovi spacji
ˇ prijatelji kmalu
odkrijejo pravi vzrok njene naklonjenosti.
Pozdravljeni, prijatelji, tovariši in kameradi!
Dekleta zala in vsi drugi moceradi!
ˇ
Dobrodošli v cirkusu brez primere,
kjer vsakogar, ki tukaj je pristal,
hudicˇ osebno je za to izbral.
Vsled narave našega slovesa
opozarjam vas iz celega telesa:
Kar vidite pri nas nocoj,
ostane vam za vse življenje,
ce
ˇ kdo od vas še noce
ˇ v pokoj,
tam vrata so, za njimi odrešenje.
ˇ
SPACJA
Sraka kraka, nima fraka,
kvaka žaba, nima zraka.
Sredi mraka mokra mlaka,
ˇ
na junaka caka
spaka.
ˇ bi svet bil manj okrogel,
Ce
bi že prej prišel na boben.
ˇ si lep, takoj si dober,
Ce
a grdavš je hitro zloben.
Zato to pomni in ne kolni
in ga živi in se polni:
ce
ˇ smo nori, nismo bolni,
pamet je le nit na volni.
Sraka kraka, nima fraka,
kvaka žaba, nima zraka.
Sredi mraka mokra mlaka,
tudi ti boš kmalu spaka.
Vecˇ o predstavi najdete na spletni strani Lutkovnega
gledališca
ˇ Maribor pri predstavi Spake: www.lg-mb.si.
Gledališki list Spake · za LGM Mojca Redjko · urednica Katarina Klancnik
Kocutar · avtor
ˇ
besedil Rok Vilcnik
· lektor Simon Šerbinek · oblikovalca Tereza Venclová in Blaž Krump ·
ˇ
tisk Evrografis · naklada 500 izvodov
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