KONCERT KLASIČNE GLASBE

(MOJ) DEVETSTO

Spremljevalni program, glasbena prireditev, Duo Flarin

SOBOTA, 1. julija 2017, ob 20. uri
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

NEDELJA, 25. junija 2017, ob 19.30
v mali dvorani Kulturnega doma v Kropi

NASTOPATA: Alenka Zupan (flavta), Klara Stanič (klarinet)
Akademski glasbenici nam bosta pričarali zanimiv klasični koncert, ki ga bodo zaznamovali zvoki flavte in klarineta. Izvedli
bosta dela Kasparja Kummera, Johna Addisona in delo Nostalgia
d'Espana Gordona Lewina.
Koncert bo posvečen praznovanju državnega praznika.

GLASBENI VEČER

TOREK, 27. junija 2017, ob 19.30
v mali dvorani Kulturnega doma v Kropi
Spremljevalni program, glasbena prireditev,
LadieSaxophone Quartet

NASTOPAJO: Petra Horvat (sopranski saksofon), Weronika
Partyka (altovski saksofon), Betka Bizjak Kotnik (tenorski
saksofon), Jovana Joka (baritonski saksofon)
LadieSaxophone Quartet je zasedba z izrazito multikulturno identiteto, ki jo krasi pestrost tradicije, izkušenj, dediščine in vrednot.
Glasbenice je v sestav spojila ljubezen do klasičnega saksofona in
komornega muziciranja z željo, da širši publiki predstavijo repertuar za klasični saksofon na vrhunski ravni in to v edinstvenem in
unikatnem sestavu, kot je ženski kvartet saksofonov. Blagoje Bersa, Boris Papandopulo, Bela Bartok, Margareta Ferek-Petrić, Oliwia
Abravesh, Anna Maria Huszcza pa so avtorji izvajanih skladb njihovega koncerta, ki bo zaznamovan z melodijami tradicionalne glasbe.

KONCERT KLASIČNE GLASBE
ČETRTEK, 29. junija 2017, ob 19.30
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

Spremljevalni program, glasbena prireditev, v sodelovanju z Mednarodnim Jadranskim glasbenim Festivalom iz Devina (IMFA), Italija
NASTOPAJO: udeleženci Mednarodnega Jadranskega Festivala
iz Devina pri Trstu (klavir, godala, vokal)
Mednarodni Jadranski glasbeni festival je tri in pol tedensko izobraževanje oziroma ustvarjanje na področju glasbene umetnosti
za študente in profesionalne glasbenike v Devinu pri Trstu. Udeleženci skupaj s svojimi profesorji v komornih zasedbah izvajajo
dela klasičnih avtorjev. IMFA je podprt s strani Luther College in
United World College of the Adriatic. Z ustvarjenimi deli se bodo
predstavili na Festivalu.

(Avtorski projekt Patrizie Jurinčič Finžgar po motivih Devetsto,
monolog avtorja Alessandra Baricca)

Glasbeno-gledališka predstava, monodrama, Patrizia Jurinčič
Finžgar v koprodukciji z AGRFT
PREVOD: Maja Novak
PRIREDBA, KONCEPT: Patrizia Jurinčič Finžgar
ZAHVALE: Igorju Pisonu za mentorstvo, Anji Krušnik Cirnski za
svetovanje pri dramaturgiji in režiji predstave, Mirandi Trnjanin
za pomoč pri izbiri kostuma, Jasmini Grudnik in Davidu Orešiču za svetovanje in pomoč pri scenskih in svetlobnih elementih
predstave in Jožiju Šaleju za korepeticije.

IGRAJO: Zdravko Bergant, Andrej Eržen, Lovro Valančič, Urban
Nardin, Gaber Nardin, Martin Kavar, Vid Mežek, Jaka Mežek,
Silvo Jelenc, Tatjana Peternelj Ivanjšič, Marta Dermota, Marta
Gruškovnjak, Joža Eržen, Anže Habjan
Premierna predstavitev avtorskega projekta igranega filma o nastanku legende o najdbi podobe Matere Božje v Kropi. Filmska
zgodba je nastala na podlagi besedila iz knjižice Spomin na dvestoletnico Marijine božje poti v Kropi, ki ga je leta 1905 napisal
takratni župnik Franc Hönigman. Na temeljih čaščenja te podobe
je bila sezidana podružnična cerkev. Dan njene posvetitve, 2 julij,
pa je postal kroparski praznik – Kovaški šmaren. Premierna predstavitev bo namenjena počastitvi tega praznika.
Po ogledu filma bo sledil še pogovor z ustvarjalci.

IGRA: Patrizia Jurinčič Finžgar
Ali naj smisel iščem znotraj tega, kar mi je dano, ali naj begam,
da bi smisel našla drugod?« Avtorico priredbe je med druženjem
s slovito Bariccovo mojstrovino Devetsto najbolj privlačilo to
vprašanje, ki ga s svojo nenavadno življenjsko zgodbo pooseblja
istoimenski pianist; človek, ki je svoj življenjski prostor zreduciral
na površino ladje in kljub temu dosegel ustvarjalno in življenjsko
širino redkih. Ponuja nam drugačen vpogled v danes tako opevano
mnogoterost možnosti: le-ta je lahko sinonim za širjenje obzorij,
je pa lahko tudi izgovor, da se za nič zares ne odločimo. Drobne, a
ob enem velike štorije se je igralka Patrizia Jurinčič Finžgar lotila
malce na svoj način. Moški glas, ki v originalu pripoveduje zgodbo,
zamenja z glasom pevke, ki svoj odnos do Devetstotega razpira
predvsem v dramaturgiji zimzelenih pesmi. Le-te so spomin, ki ga
v živo, neposredno pred gledalčevimi očmi, obuja s pomočjo »semplanja«, pri katerem ji pomaga posebna naprava looper.

LEGENDA O NAJDBI PODOBE
MATERE BOŽJE V KROPI
NEDELJA, 2. julija 2017, ob 19.30
v mali dvorani Kulturnega doma v Kropi
Spremljevalni program, filmska prireditev
IDEJNA ZASNOVA: Jože Gašperšič
REŽIJA IN VIDEO MONTAŽA: Peter Urbanija
KAMERA: Peter Urbanija, Jože Gašperšič
PRODUCENTI: Jože Gašperšič, Joža Eržen, Peter Urbanija
GLASBENA OPREMA: Maja Bertoncelj, Mojca Eržen, Dalibor
Sterniša, Egidij Gašperšič
DRUGI SODELAVCI: Ana Urbanija, Tatjana Dolžan Eržen, Vilma
Kravanja Gosnik, Elizabeta Mikolič

STRAŽA NA GROBU
(Jacob in Wilhelm Grimm)

KDO BO ZMAGAL?
(Jana Milčinski)

PONEDELJEK, 3. julija 2017, ob 19. uri
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Otroški gledališki predstavi, Otroška gledališka skupina Čoftica
KD Kropa

Straža na grobu
PRIREDBA, MENTORSTVO, REŽIJA: Anže Habjan
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Anže Habjan
POMOČ REŽIJE: Urška Kavar
GLASBENA OPREMA: Anže Habjan
TEHNIČNA OPREMA: Peter Urbanija
DRUGI SODELAVCI: Karmen Smrekar
IGRAJO: Tamara Grošelj/Rok Filipovič, Julija Golob, Jure Habjan, Ana Kavar, Martin Kavar, Zoja Mediževec/Gašper Miha
Rožič, Patricia Štempihar
Živel je bogat kmet, ki je imel vsega dovolj in še preveč. Njegov ponos kmalu zmoti glas, ki od njega zahteva odgovor, kaj je vendar
dobrega storil s svojim bogastvom do sedaj. Kmet spozna, kako
trd in neizprosen je bil skozi življenje, zato ob prvi priliki, ko se
na vratih pojavi reven sosed, poskuša to popraviti. In res, pomaga
revežu, a pod pogojem, da bo po njegovi smrti vsaj tri dni stražil
na njegovem grobu. Po smrti bogatega kmeta se reven sosed res
usede na njegovo gomilo in straži. Kmalu za tem gomilo obiščeta
gosta iz podzemlja …

Kdo bo zmagal?

MENTORSTVO, REŽIJA: Barbara Marcen
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Barbara Marcen
GLASBENA IN TEHNIČNA OPREMA: Anže Habjan, Peter Urbanija
DRUGI SODELAVCI: Urška Kavar, Karmen Smrekar
IGRAJO: Manca Marcen, Metka Marcen, Valentina Arnšek, Lan
Sršan, Žiga Miler
Mišek išče zobek, ki ga je izgubil njegov prijatelj Gregec. Išče ga,
išče, a ga ne najde. Medtem sreča medveda, ki se pripravlja na veliko tekmovanje. Povpraša ga, če bi mu mogoče pomagal. Žal je
medvedu bolj pomembna zmaga na tekmi kot to, da bi pomagal
mišku pri iskanju zobka. Mišek se nato odpravi naprej v lov za
Gregčevim zobkom. Na poti sreča zajčka in srako. Žal je tudi njima zmaga na tekmovanju bolj pomembna kot pomoč Gregcu, ki je
izgubil zobek. Po tekmovanju sledi razglasitev in vsi tekmovalci
so na trnih, kdo od njih je zmagal. Kaj pa se je zgodilo z zobkom,
kdo ve?

ZAKLJUČEK FESTIVALA

Festival
gledališča
Dnevi gledališča in glasbe

Festum theatri
Theatrum et musica diei

ROMANCA V KARLOVCU
(Anže Habjan)

PETEK, 7. julija 2017, ob 21. uri
pred Fovšaritnico (Kropa 28)

Gledališka predstava, Dramska skupina Čofta, KD Kropa
REŽIJA, DRAMATURGIJA: Anže Habjan
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Anže Habjan in skupina
GLASBENA OPREMA: Anže Habjan
TEHNIČNA OPREMA: Peter Urbanija
IGRAJO: Alma Jelenc, Špela Habjanič, Darinka Filipovič, Simona
Vrenko Grgurevič, Tatjana Peternelj Ivanjšič, Andraž Pavlič, Davorin Bratuš, France Fister, Tone Fister, Rok Filipovič
Ni rečeno, da so stvari, ki jih vidimo, v resnici takšne. Vprašanje,
ki se pojavi ob tem, je, zakaj jih pravzaprav mi vidimo tako? Se
bomo zgražali nad besedičenjem in primitivnostjo, ki jo je sposoben drug človek? Mogoče se bomo le smejali človeškim slabostim.
Zakaj že? Morda se nam bo nekdaj resnično življenje zdelo neresnično izmišljeno in ga bomo zavračali češ, tega pa ni bilo? Kaj
šele, da bi si mislili, da je v današnjem svetu, ki je urejen in dostojen, to sploh mogoče. Veliko vprašanj za Kropo nekdaj in danes,
ob katerih velja razmisliti. No, ne samo za Kropo. Zgodba riše ta
vprašanja, ki so bila nekoč in so še danes del nas, samo prepoznati
jih je treba. »Tajfl« ima odgovor …
Po zaključku predstave sledi še podelitev nagrade za najboljšo
predstavo po izboru publike.

KROPA

Od 16. junija do 7. julija 2017
KULTURNO DRUŠTVO KROPA
Vstop na vse dogodke je prost.

Dragi prijatelji,
ljubitelji slovenske besede, kulturnih dogodkov, umetniških
presežkov, kakovostne glasbe in nepogrošne zabave. Četrta
izvedba Festivala gledališča v Kropi vam tudi letos prinaša pester
nabor dogodkov, za katere verjamem, da vam bodo obogatili
vstop v poletje.
Vsako leto na pomlad, ko je treba pripraviti program, me
preganjajo neuresničene želje iz preteklih let. Letos sem sebi in
(posledično) vam uresničil vsaj dve. Že od začetka sem imel cilj, da
Kropo v sklopu Festivala obišče profesionalna produkcija. To nam
je letos uspelo z vabilom mladi in talentirani tržaški ustvarjalki
Patrizii Jurinčič Finžgar, ki v koprodukciji z AGRFT prihaja z
glasbeno dramo Moj devetsto.
V letošnjem letu svojih 60 let praznuje ena najljubših otroških
slikanic Muca copatarica, za rojstni dan ji bomo voščili tudi na
Festivalu. V program smo uvrstili tudi Loški oder, ki ste ga lani
nagradili z nagrado občinstva, v goste prihajajo sonarodnjaki z
Avstrijske Koroške, iz daljne Argentine bo pripotovala predstava
La Viajera del rio, podali se bomo na slavni Alamut, brez
nastopa ne bodo ostali niti domači igralci ... V spremljevalnem
programu smo pripravili tri profesionalne glasbene dogodke, za
katere verjamem, da boste prepoznali njihovo kakovost. Novost
letošnjega spremljevalnega programa pa je film. Našlo se bo še
mnogo zanimivih večerov na stalnih prizoriščih.
Včasih me na cesti kdo vpraša, zakaj sploh počnem Festival,
zakaj v Kropi, za koga in podobno. Odgovori so preprosti, ker je
kultura pomembna, ker jo je treba razširjati, ker je tudi na drugem
bregu Save prelepo in ker nam je na voljo vsa infrastruktura in
podpora okolja, ker domačini vedno z veseljem napolnijo dvorane,
ker je treba ljudem odkrivati pozabljene kotičke domovine, ker
moramo biti skupaj, drug z drugim ... Zato je vstop na vse dogodke
brezplačen, zaradi prepomembnega poslanstva, ki ga nosi vsebina
našega Festivala.
Mojih razlogov za Festival je precej, rad bi, da bi jih tudi sami
imeli dovolj in jih razširjali. Zato dobrodošli v Kropi. Srečujmo
se, skupaj se smejmo, prisluhnimo, se učimo, dovolimo si, da nas
kulturna srečevanja obogatijo.
Rok Andres
Zaprtje Festivala bo tudi uradni začetek 21. Kovaškega šmarna.

Ob slabem vremenu se bo dogodek na prostem odvijal v Kulturnem domu v Kropi.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Kulturno društvo Kropa, Dramska skupina Čofta

Vodja festivala: Anže Habjan
Umetniški vodja festivala: Rok Andres
Več na: http://www.facebook.com/Festival.Gledalisca.Kropa
http://www.kropa.org
E-pošta: festival.kropa@gmail.com
Izdalo: Kulturno društvo Kropa
Naklada: 3000 izvodov
Lektoriranje: Katarina Perič
Oblikovanje in tisk: Matjaž Kavar, Raora, d. o. o.
Besedila je zbral in uredil: Anže Habjan.
Besedila so povzeta po prijavnicah sodelujočih.
Slika na naslovnici: Uprizoritev Miklove Zale domačih
gledališčnikov, režija Janez Lazar, Kropa 1920.
Finančno so izvedbo podprli: Občina Radovljica, Kulturno društvo Kropa, Krajevna skupnost Kropa in sponzorji.
Pri organizaciji in izvedbi sodelujejo še: TD Kropa, ŠD Sportivo
Kropa, PGD Kropa, JSKD – OI Radovljica, Javni zavod Turizem in
Kultura Radovljica, KD La Casa de Kamna, DPM Srednja Dobrava,
Dramska skupina Čofta, Marija Lazar, Mojca Škofic, Monika
Pavlič, Saša Pavlič, Andraž Pavlič, Gašper Finžgar, Domen Rampre,
Janez Aljančič, Branko Ralić in Peter Urbanija.

ODPRTJE FESTIVALA

ALAMUT

SVETNIKI

»LA VIAJERA DEL RÍO« – POPOTNICA

SREDA, 21. junija 2017, ob 19.30
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

ČETRTEK, 22. junija 2017, ob 19.30
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

Gledališka predstava, drama, Gimnazija Kranj in
Prešernovo gledališče Kranj

Gledališka predstava, komedija, KD Loški oder Škofja Loka

(Gustavo Vallejos)

SOBOTA, 17. junija 2017, ob 20. uri
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

Gledališka predstava, monodrama, Gledališče Devenir, Argentina
PRIREDBA, REŽIJA, DRAMATURGIJA: »Tati« Gustavo Vallejos
SCENOGRAFIJA IN KOSTUMOGRAFIJA: María Eugenia Kubli
GLASBENA OPREMA: Gustavo Vallejos v sodelovanju z Danielom Gismondijem
IGRA: »Pampa« Verónica González
Predstava je nastala na podlagi knjige spominov S kolesom preko reke (Cruzando el río en bicicleta, 2015), avtorice Ane Cecilie
Prenz Kopušar. Zgodba predstave povzema knjigo polno spominov njene družine – njenih številnih prisilnih preseljevanj,
večkratnih začetkov, prilagajanj novemu okolju in ohranjanju
lastne kulturno-jezikovne identitete. Pot, na kateri “popotnica”
objame vse, kar ji vsaka nova država ponudi, se vije od Argentine
preko Beograda in Jugoslavije do Trsta.
Predstava bo v španskem jeziku s slovensko obrazložitvijo.

PAVLIHA ALI ČLOVEK, NE JEZI SE

Glasbeni gost večera bo Felipe Jose Kopušar Prenz.

PETEK, 16. junija 2017, ob 19. uri
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

ZDRAVNIK PO SILI

(Ervin Fritz)

Gledališka predstava za otroke,
Otroško gledališče Linhartovi čuki

PRIREDBA, REŽIJA, DRAMATURGIJA: Suzana Adžić
KOSTUMOGRAFIJA: Špela Legat
SCENOGRAFIJA: Suzana Adžić, Vika Marinkovič Svetelj
GLASBENA OPREMA: Suzana Adžić
TEHNIČNA OPREMA: Luka Vukovič
DRUGI SODELAVCI: Miha Koselj Mlinarič
IGRAJO: Teja Lana Rupel, Egon Mandelc, Alea Šuklje Hadžić, Klara
Dermota, Pavla Ponikvar, Nives Košnjek, Žana Vilfan, Elena Setnikar, Lavra Šubic, Greta Šubic, Manca Klužar, Petra Lana Šolaja
Pavliha je neroda z bolj kratkim koncem pameti, ki skromno živi
s svojo materjo, uživa pa veliko naklonjenost grofične Višnjice. Ta
mu skuša na vsak način pomagati, da bi z materjo lažje živela, a
Pavliha v svoji nerodnosti tega sploh ne opazi. Grofičin oče, grof
Višnjegorski, pa je strasten igralec igre človek, ne jezi se. Redno jo
igra s sosednjo grofico Kravjo in vedno izgubi. Nazadnje ga igralska
strast pripelje tako daleč, da zaigra vse svoje bogastvo in celo svojo
hčer, grofično Višnjico. Takrat pa Pavliha prvič ravna pametno.

(Moliere – Jean Baptiste Poquelin)

PONEDELJEK, 19. junija 2017, ob 19.30
v dvorani Kulturnega doma v Kropi

Gledališka predstava, komedija, Mlajša gledališka skupina
KPD »Planina« Sele, Avstrija
VODJA: Milena Olip
PRIREDBA: Michael Kristof-Kranzelbinder
REŽIJA: Michael Kristof-Kranzelbinder
TEHNIČNA OPREMA: Dani Dovjak
IGRAJO: Jaka Dovjak, Angelika Ogris, Miran Kelih, Roman Roblek - Pušeljč, Simona Roblek, Monika Olip, Sabrina Schütt,
Andrej Olip, Anja Oraže, Milena Olip
Zakonski prepir, maščevanje žene, soprog, ki se znajde v vlogi zdravnika, hčerka lastnika počitniškega resorta, ki onemi in
ji nobeno zdravilo ne pomaga, njen ljubimec, uslužbenci s svojevrstnimi značaji ... Vsi se srečajo v resortu Hepi Pepi in vsak
doprinese svoje, da je zmeda iz minute v minuto večja.

(Vladimir Bartol)

DRAMATIZACIJA: Dušan Jovanović
VODJA, MENTOR, LEKTOR: Barbara Logar
REŽIJA: Milan Golob
DRAMATURGIJA: Janez Vencelj
KOREOGRAFIJA: Nataša Jerkovič
KOSTUMOGRAFIJA: Tina Pavlin
GLASBENA OPREMA: Dan Ažman
TEHNIČNA OPREMA: Nejc Plevnik
DRUGI SODELAVCI: Matej Plemelj – svetovalec za borilne prizore, Anita Hudobivnik – inšpicientka, Žan Žnidar – oblikovalec
IGRAJO: Benjamin Štangar, Marko Zarac, Oskar Šubic, Črt Štrubelj, Primož Žibert Đuričić, Andraž Rakovec, Izabela Potočnik,
Klavdija Noč, Nika Guzelj, Mya McCann Prešern, Ana Humerca
Šolar, Tinkara Perne, Tinkara Krišelj, Sabrina Udir
Roman Alamut, v času nastanka označen kot »prekleta knjiga«, je
zaradi svojih idej danes aktualnejši kot kdajkoli … Središčno dogajanje obravnava fundamentalistični spopad znotraj islamskega
sveta. Manjšino, assasine, vodi starec z gore, poglavar Alamuta,
ki ga podpirajo šiitski Iranci, na drugi strani pa vladajo mogočni
suniti s centrom v Bagdadu. In prav tega hoče alamutski poglavar Turkom iztrgati iz rok in ga osvoboditi. Iransko cesarstvo se
razruši, Hasan ibn Saba doseže samostojnost izmailske vladavine,
oblast pa preda svojim naslednikom.
Seiduna na svoji poti prehodi vse stopnje: od gorečega vernika do
skeptika in nato do razsvetljenca, ki hoče spremeniti svet, ljudem
odpreti oči, jih razsvetliti … do gnostika, ki ga razžira občutek
nemoči. Svojo obsedenost potrjuje z izmailskim rekom »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«. V tem svetu niča je torej veljavna edino
igra moči. Vse, kar počne, je neke vrste »preizkus človeške slepote
do njenih skrajnih meja«. Umetni raj pa to njegovo igro nevarno
zaostri.

Festum theatri
Theatrum et musica diei

(Michael Hollinger)

PREVOD: ALJA PREDAN
REŽIJA, DRAMATURGIJA: Jaša Jamnik
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Jaša Jamnik
TEHNIČNA OPREMA: Jure Florjančič
DRUGI SODELAVCI: Ana Babnik – vodja skupine, Jurij Simonič
IGRAJO: Matjaž Eržen, Matej Čujovič, Bojan Trampuš, Martin
Lunder, Jan Bertoncelj, Petra Krančan, Irena Kožuh, Juša Berce
Cilj posvečuje sredstvo. Ljudska modrost se najbrž ne moti. Ali
pač? A težko je potegniti ločnico, kdaj sredstvo tako zelo zaudarja po žveplu, da ga ne more odrešiti še tako zveličaven cilj.
Največja težava nastane, kadar cilj in sredstvo vlogi zamenjata in
sredstvo postane cilj. Posvečen(o) ali ne. So ideali. So koristi. So
koristni ideali. So idealne koristi. V čem je razlika? Načelnost je
v bistvu podvrsta poštenosti: do načel, ki jih spoštuješ; do sebe,
če se spoštuješ; do vseh, ki spoštujejo tebe in/ali enaka načela.
In s poštenostjo je tako kot z nosečnostjo: ne more biti le delna,
pretežna, občasna ... (in kar je še teh relativnih vremensko-napovedovalnih oznak) – je le scela. Ali pa je ni.

MUCA COPATARICA
(Ela Peroci)

SOBOTA, 24. junija 2017, ob 18.30
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Otroška lutkovna predstava,
Lutkovno gledališče Fru-Fru Ljubljana
PRIREDBA, REŽIJA: Irena Rajh Kunaver
OBLIKOVANJE LUTK: Marina Hrovatin
SCENOGRAFIJA: Irena Mrhar
GLASBENA OPREMA: Marjan Kunaver/alt. Andrej Adamek/
Anže Virant
IGRA: Irena Rajh Kunaver
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate.
Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje copatke. V gozdu pa
srečajo mnogo živali, ki muco tudi poznajo. S skupnimi močmi
najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali bo muca otrokom vrnila njihove
copatke?

