Rok Predin in Andrej Predin

Režiser in avtor likovne podobe Rok Predin
Igralci Metka Jurc, Dunja Zupanec, Miha Bezeljak in Gregor Prah
Avtor dramatizacije Andrej Predin
Dramaturginja Tanja Lužar
Lektorica Metka Damjan
Avtor glasbe Sebastijan Duh
Kostumografka Mojca Bernjak
Oblikovalec svetlobe Gašper Bohinec
Oblikovalec zvoka Jure Auguštiner
Lutkovna tehnologa in izdelovalca lutk Aleksander Andželović in Mojca Bernjak
Izdelovalci scene in scenskih elementov Lucijan Jošt, Darka Erdelji, Nina Šabeder, Ajda Sitar,
Branko Caserman in Urban Saletinger (študijsko)
Izdelovalka kostumov Mojca Bernjak
Scensko-odrska mojstrica in statistka Svetlana Maloić
Premiera 24. september 2020, Velika dvorana LGM

Besedilo Bimberli pripoveduje o prikupnih magičnih bitjih, ki jih poznamo tudi kot namišljene prijatelje. Ta domišljijska
bitja so pogosti spremljevalci otrok v zgodnjem otroštvu, so njihovi zaupniki ali zarotniki.
V zgodbi spremljamo deklico, katere namišljeni prijatelj bunko Bimberli je tako zrasel, da je za stanovanje prevelik in
preglasen. Hišni svet zato sklene, da ga mora deklica nemudoma odpeljati na Otok spominov …
Bimberli je zgodba o odraščanju. S prispodobo domišljijskega bitja osvetljuje vse, kar ta lik simbolizira. Bunko je
lahko namišljeni prijatelj, lahko je neka navada, ki jo moramo počasi opustiti, predmet, na katerega se navežemo …
Bunko pa v širšem pomenu ni nujno le nekaj, kar je povezano z otroštvom; lahko nas vse življenje postavlja pred izzive
sprememb in slovesa.
Kljub vsemu pa slovo od Bimberlija in njegov odhod na Otok spominov ne pomenita, da moramo v sebi zatreti vse
otroško, da moramo otroški svet izbrisati iz spomina in da moramo nemudoma odrasti. Nasprotno: lepo in prav je, da
vse to nosimo s seboj, a na drugačen način.

Pripravo na ogled predstave ter namige za pogovore in ustvarjanje po ogledu
poiščite na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor pri predstavi Bimberli.

Odtrgaj vozovnico in na spletni strani
www.lg-mb.si/predstave/bimberli
vtipkaj geslo BIMBERLI.
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Bunkus Minius

Bunkus Senf

Bunkus Debelius

Bunkus Čohec

Bunkus Bitles

Bunkus Mavricus

Bunkus Kodrus

Bunkus Kvakus

Bunkus Krilius

Bunkus Bimberli

Bunkus Bikus

Nariši in pobarvaj svojega namišljenega prijatelja
V predstavi si izvedel, da so magična bitja še kako različna.
Bunko je lahko velik ali majhen, debel ali suh, skodran ali ravnodlak …
Razmisli, kakšen je tvoj, nariši ga v prazno polje in ga poimenuj.
Bunkus Repatus

Bunkus Gigantus

Bunkus Grintus

Bunkus Rilcikus

