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Uporabi domišljijo in (po svoje) pobarvaj Ščeperja in Mbo.

Režiserka in avtorica likovne podobe Eka Vogelnik
Dramaturginja Tanja Lužar

Avtorica glasbe in oblikovalka zvočnih efektov Brina Vogelnik
Lektorica Metka Damjan
Oblikovalec zvoka Andi Gal 

Oblikovalec svetlobe Gašper Bohinec
Lutkovni tehnolog Mitja Ritmanič

Lutkovna tehnologija in izdelava lutk Eka Vogelnik, Mitja Ritmanič, 
Primož Mihevc in Miha Turk (študijsko)

Izdelava scenskih elementov Lucijan Jošt, Darka Erdelji, 
Mojca Bernjak in Uroš Kumer (študijsko)

Igrajo Gorazd Žilavec k. g., Metka Jurc, 
Maksimiljan Dajčman in Dunja Zupanec

 

Premiera 24. marec 2018, Velika dvorana LGM

Ščeper je majhna žival, nič večja od ščepa. Ima vrečo, napolnjeno s sanjami, in to mu 
zadostuje. Živi mirno, samotarsko življenje, dokler se v njegovo bližino ne pritepe lisica, ki ga 
želi pojesti. Takrat se Ščeper odpravi iskat nov samotni kotiček, kjer pa se mu pridruži ranjeni 
golob. Zasede mu posteljo in Ščeper mu mora nositi hrano in vodo. Hitro se naveliča njegove 
družbe in si poišče nov skrit kotiček, iz katerega pa ga kmalu prežene mišja družina. Jezen se 

začne ščeperiti in ščeperiti in iz Ščepa zrase Ščeper.
In ker ima res rad samotarsko življenje, si ponovno poišče skrito razpoko, pred katero 

se kmalu naseli Mba. Mba ni črv in ni kačica, obema pa je malo podobna. In podobna je 
Ščeperju, saj ima tudi ona rada samoto. Vsak zase se samotno navadita drug na drugega. Ko 

Mba za nekaj dni izgine, Ščeper postane žalosten, in razveseli se je, ko se vrne. Postaneta 
prijatelja, saj drug od drugega ničesar ne zahtevata in ničesar ne pričakujeta. Obema 

zadostuje že bližina drugega. 

Več predlogov za pripravo na ogled predstave in vodila za obravnavo po 
ogledu poiščite na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor 

pri predstavi Ščeper in Mba.

Svetlana Makarovič


