
KROPA
Od 15. junija do 5. julija 2019

KULTURNO DRUŠTVO KROPA

Vstop na vse dogodke je prost.

Na praznični večer bomo poslušali interpretacijo Prešernove 
pripovedi o boju med pogani in kristjani.
»Ak pa naklonijo nam smrt bogovi, manj strašna noč je v črne 
zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi.«

Prireditev bo posvečena praznovanju državnega praznika.

ODŠLE SO PO VALOVIH NAŠE … 
LEPE VIDE
ČETRTEK, 27. junija 2019, ob 20. uri 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Spremljevalni program, glasbena prireditev, Aljoša Saksida, 
skupina Ovce, Trst, Italija

NASTOPAJO: Aljoša Saksida (vokal, kitara, harmonika), Lara 
Černic (vokal), Michele Cernic (violina), Katia Delpiano (kla-
rinet, kitara)

Za izvedbo projekta Lepe Vide je Aljoša Saksida zbral poezijo 
različnih avtorjev na temo, ki jo obravnava pesem o Lepi Vidi. 
Pri izvedbi je uporabil tudi sorodne zgodovinske like ter nekaj 
poezije o emigrantskih in revnih delavskih ženskah posebno 
s Primorske.

BUŽEC ON, BUŠČA JAZ
(Marjan Tomšič)
PETEK 28. junija 2019, ob 20. uri 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi 
Monokomedija, Saša Pavček

PRIREDBA: Saša Pavček
REŽIJA: Boris Cavazza
KOSTUMOGRAFIJA: Bjanka Ursulov
DRUGI SODELAVCI: Alferija Beržan

IGRA: Saša Pavček

V predstavi prisluhnemo ženski srednjih let, vpeti v tra-
dicionalno vlogo matere in žene, ki ji vsakdan duši sanje in 
hrepenenje. Življenjska situacija, ki se ji pripeti, z nje stisne 
odločnost, da pokaže svojo moč. Silno željna ljubezni pozabi, 
da so njena čustva le odraz zaljubljenosti v Ljubezen in ne ta 
sama … z vprašanjem znova obstoji pred namišljenim ogle-
dalom.

LJUBEZENSKE PESMI
(Ana Sokolović)
PONEDELJEK 1. julija 2019, ob 19.30  
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Mono opera, Slovensko komorno glasbeno gledališče in Opera 
povera, Češka

REŽIJA: Rocc
DRAMATURGIJA: Pavel Petráněk
KOSTUMOGRAFIJA: Atelje Dobrovoljc
GLASBENA OPREMA: Kristijan Krajnčan
TEHNIČNA OPREMA: Oblikovanje svetlobe: Jaka Varmuž
DRUGI SODELAVCI: Katja Konvalinka, Tomáš Cafourek (pro-
dukcija)

NASTOPATA: Irena Yebuah Tiran (mezzosopran) in Lovro 
Ravbar (saksofon)

Ljubezenske pesmi (Love Songs) skladateljice Ane Sokolović 
so intimna zgodba o ljubezni v petih tematskih delih: čista 
ljubezen, nežna ljubezen, otroška ljubezen, zrela ljubezen in 
ljubezen do osebe, ki smo jo izgubili. Besedila so péta v petih 
jezikih: angleščini, francoščini, srbščini, irščini in latinščini. Li-
breto izhaja iz skladateljičinega izbora njenih najljubših pesmi. 
Z glasbo nas Sokolovićeva popelje skozi te čudovite ljubezen-
ske izjave. Delo vključuje interludije z besedami »ljubim te« v 
100 jezikih (golobice). Medtem ko so posamezni deli lirični, so 
interludiji bolj ritmični ter se zgledujejo po barvah različnih 
jezikov, pri tem pa pevka uporablja različne nekonvencionalne 
vokalne tehnike. Gre torej za pravi interpretacijski izziv, spek-
takularno in virtuozno delo za oba protagonista.

Z BICIKLOM ČEZ REKO
(Ana Cecilia Prenz Kopušar)
TOREK, 2. julija 2019, ob 19.30 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Gledališko literarna predstava, La Casa de Kamna in Kulturno 
društvo Kropa

REŽIJA, SCENOGRAFIJA: Ana Cecilia Prenz Kopušar
GLASBENA OPREMA: Ana Cecilia Prenz Kopušar
TEHNIČNA OPREMA: Peter Urbanija, Zoran Kristan
DRUGI SODELAVCI: Anže Habjan, Ana Cecilia Prenz Kopušar
 
IGRAJO: Ana Cecilia Prenz Kopušar, Maja Šabec, Simona  
Grgurevič, Jure Kopušar, Dušan Kopušar

Predstava je nastala na podlagi knjige spominov Z biciklom 
čez reko (Cruzando el río en bicicleta, 2015), avtorice Ane 
Cecilie Prenz Kopušar, ki je bila v letošnjem letu prevede-
na v slovenščino. Zgodba predstave povzema knjigo polno 
spominov na otroštvo in mladost, ki ju je preživela v družbe-
nozgodovinskih, kulturnih in jezikovnih prostorih, s katerimi 
smo neizbrisno povezani. Avtorica podoživlja številna prisilna 
preseljevanja, večkratne začetke, prilagajanja novemu okolju 
in ohranjanje lastne kulturno-jezikovne identitete. Pot, na ka-
teri se sreča z različni kulturami, jeziki in ljudmi, se vije od 
Argentine preko Beograda in Jugoslavije do Trsta.

ZAKLJUČEK FESTIVALA

LOV NA COPRNICE
(Anže Habjan)
PETEK, 5. julija 2019, ob 20.30 
pred Fovšaritnico (Kropa št. 28)
Gledališka predstava, drama, Dramska skupina Čofta, KD 
Kropa

REŽIJA, DRAMATURGIJA: Anže Habjan
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Anže Habjan, Davo-
rin Bratuš in skupina
GLASBENA OPREMA: Anže Habjan
TEHNIČNA OPREMA: Peter Urbanija, Zoran Kristan
DRUGI SODELAVCI: Simona V. Grgurevič

IGRAJO: Darinka Filipovič, Alma Jelenc, Špela Habjanič, Da-
vorin Bratuš, Andraž Pavlič, Žan Filipovič, Tone Fister

Ni enostavno dojeti, kaj šele sprejeti, kako delujejo določe-
ne sile v življenju in svetu. Včasih je absurdno misliti, da je 
vredno o tem govoriti in da sploh ima smisel o tem misliti. V 
sedanjosti se skrajnost loteva duha. Ubija ga. Prepoznamo pa 
ne. Tako smiselno se nam vse zdi, da ne prepoznamo zla, ki se 
skriva za tem.

Po zaključku predstave sledi še podelitev nagrade za najboljšo 
predstavo po izboru publike.

Zaprtje Festivala bo tudi uradni začetek 23. Kovaškega šmarna.
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Dnevi gledališča in glasbe

Festum theatri
Theatrum et musica diei

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE
ČETRTEK, 20. junija 2019, ob 18. uri 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Gledališka predstava za otroke, Hiša otrok in umetnosti

Kamišibaj je japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb 
ob slikah na malem lesenem odru.
Občinstvo bo lahko uživalo ob upodobitvah in pripovedova-
nju petih različnih zgodb. Japonci pri kamišibaju pravijo, da 
je najpomembnejši »kyokan«, posebna povezava občinstva 
z izvajalcem in nastanek specifične, za kamišibaj značilne 
atmosfere, ki združi ne le različne umetniške oblike v eno, 
ampak ob tem ustvari poseben, realnosti vzporeden svet 
umetnosti in domišljije. Japonsko minimalistična forma pa je 
samo na videz preprosta, kot vsa umetnost, ki je videti taka.

VEČER KOMORNE GLASBE
SOBOTA, 22. junija 2019, ob 20. uri 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Spremljevalni program, glasbena prireditev, Godalni sekstet

NASTOPAJO: Ana Dolžan (violina), Vid Sajovic (violina), Nejc 
Mikolič (viola), Anuša Plesničar (viola), Izak Hudnik (violon-
čelo), Sebastian Bertoncelj (violončelo)

Glasba ima moč tistega, česar besede ne zmorejo izraziti. Ču-
stvo, stanje, prepričanje, vodilo ali impresija o nečem daljnem. 
Glasba in njena obdobja rastejo organsko in se ne menijo pov-
sem za časovni kontekst in njegove naključne zareze.
Večer bo obarvan z glasbo Johannesa Brahmsa in Antonína 
Dvořáka.

Med koncertom bo 15 minut premora.

KRST PRI SAVICI
(France Prešeren)

TOREK, 25. junija 2019, ob 19.30 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Gledališko-literarna predstava, Janko Krištof in Tonč Feinig, 
Avstrija

REŽIJA: Aleksander Tolmajer
GLASBENA OPREMA: Tonč Feinig
DRUGI SODELAVCI: Andrej Gallob

NASTOPATA: Janko Krištof in Tonč Feinig



Pripovedovati, 
poslušati, živeti.
Spoštovani prijatelji, dragi obiskovalci. Pred vami je že še-

sta izvedba Festivala gledališča in glasbe v Kropi. Šestič se 

bomo srečevali, delili mnenja, opazovali, poslušali, se po-

tapljali v skrivnosti besede, iskali smisel, pa se smejali, si 

pogledali v oči in predvsem dobili malo bogastvo, ki nas bo 

napolnjevalo.

Naš čas v uprizoritveni umetnosti zelo zaznamuje poetika 

pripovedi, ki gledališče vrača bližje njegovemu začetku, ko-

reninam, ko so pevci na vogalih interpretirali in prepevali 

mite, epe in zgodovinske zgodbe. V letošnjem programu 

smo se tako tudi mi posvetili pripovedovanju, ki ga bomo 

spoznavali na najrazličnejše načine. Štirje mono dogodki 

predstavljajo osrednjo nit festivala. Monodrama, monoko-

medija, monoopera in monorecital nas bodo popeljali prek 

življenjskih resnic, lepote in zgodovine.

Nedvomno bo neposreden stik z ustvarjalci in njihovimi 

zgodbami, s preteklostjo in pogledom v prihodnost, na-

govoril, da se bomo spet zavedali pomembnosti zgodb, 

pripovedovanja, prenašanja izročila. Pripoved, ki se prena-

ša, je kot nove korenine, ki rastejo iz starih korenin vedno 

večjega drevesa. Dovolimo si, da nas zgodbe vsaj malo spre-

menijo, popeljejo v drug svet, nam polepšajo in obogatijo 

vsakdan, predvsem pa, da z njimi tudi mi rastemo.

Rok Andres

ODPRTJE FESTIVALA 

KROPA DANES
SOBOTA, 15. junija 2019, odprtje razstave ob 19.30 
pred Kulturnim domom v Kropi
Spremljevalni program. Razstava Kropa danes bo odprta do 
konca julija 2019.

Avtor razstave je Andraž Pavlič, sicer študent geografije in so-
ciologije. Razstava z naslovom Kropa danes je njegova tretja 
samostojna fotografska razstava in prva v domači Kropi.
S fotografijami je avtor želel prikazati zgodbo življenja in sta-
nja v Kropi danes. V fotografijah so zajeti različni občutki, ki 
se opazovalcu porajajo ob sprehodu skozi kraj.

JUDOVSKI PES
(Asher Kravitz)
SOBOTA, 15. junija 2019, ob 20. uri 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Monodrama, Prešernovo gledališče Kranj, Mini teater Ljublja-
na in Judovski kulturni center Ljubljana

PRIREDBA: Yonatan Esterkin
PREVOD: Katja Šmid
REŽIJA: Yonatan Esterkin
DRAMATURGIJA: Anja Krušnik Cirnski
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Yonatan Esterkin
GLASBENA OPREMA: Yonatan Esterkin
DRUGI SODELAVCI: Mateja Dermelj, Vid Hajnšek

IGRA: Miha Rodman

Zgodba se začne pred nebeškimi vrati, pred katerimi se po 
smrti znajdeta Jošua in njegov pes Kir, ki mu Bog ne dovoli, 
da bi stopil vanj, saj je »rezerviran« samo za ljudi. Toda Jošua 
zahteva od Boga, da v Raj spusti tudi njegovega najboljšega 
prijatelja. Zato Bog poprosi Kira, da mu izpove svojo življenj-
sko zgodbo. In prav njegova ganljiva ter na trenutke tudi 
humorna in predvsem pretresljiva pasja pripoved o življenju v 
času nacističnega vzpona in o težki in velikokrat tudi smrtno 
nevarni življenjski poti vse od rojstva do smrti Boga prepriča v 
to, da tako vdanega prijateljstva ne more ločiti niti smrt. Kiro-
va življenjska zgodba je zgodba njegove sprva srečne mladosti 
v judovski družini, vse do ločitve z njo, pa vse do služenja v 
enoti SS v taborišču v Treblinki ter do ponovnega srečanja z 
Jošuo. Judovski pes je zgodba o pogumu, želji po preživetju in 
dostojanstvu, predvsem pa zgodba o prijateljstvu, ki ne pozna 
meja in ki ga ne more ločiti niti nacizem niti smrt.

Kozlovska sodba v Višnji gori
PRIREDBA, MENTORSTVO, REŽIJA: Anže Habjan
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Anže Habjan in An-
draž Pavlič
POMOČ REŽIJE: Andraž Pavlič 
GLASBENA OPREMA: Anže Habjan
TEHNIČNA OPREMA: Peter Urbanija
DRUGI SODELAVCI: Urška Kavar

IGRAJO: Julija Golob, Ana Kavar, Manca Marcen, Metka 
Marcen, Zoja Mediževec, Tamara Samac, Teja Šolar, Patricia 
Štempihar, Urška Štempihar, Gaja Ribarič, Stella Muhovec, 
Tia Treven Čater, Jure Habjan, Miha Rampre, Gašper Miha 
Rožič, Lars Kristijan Krasnič, Anže Mediževec

Prijazni kozel Lisec ni nič kaj manj znan Višnjan kot polž, pi-
sker in češnja v Višnji Gori. Prijazen kot njegov gospodar Lukež 
Drnulja si je v zgodbi prislužil strašansko pravdo in kazen. Za 
pobeg iz varnega okolja hiše nihče ni kriv, kaj šele vaški otroci 
in pasja ščeneta. Ubogi kozel Lisec si je poželel, ampak samo po-
želel, nekaj zelenjave Andraža Slamorezca. Na, pa je dobil. Vsa 
vaška modrost je modrovala, kako kaznovati tega predrznega 
kozla in njegovega lastnika. Pa so jima dosodili. S palicami ...

Ukradena redovalnica – pa kaj še!
PRIREDBA: Suzana Adžić
MENTORSTVO, REŽIJA, DRAMATURGIJA: Suzana Adžić
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: skupina
GLASBENA OPREMA: Suzana Adžić
TEHNIČNA OPREMA: Urban Meze, Rok Vilfan, Luka Kristan, 
Jože Stare (mentor)

IGRAJO: Eva Zoran, Žana Vilfan, Hana Reberšak, Pavla Po-
nikvar, Nina Starčevič, Nives Košnjek, Urška Arh, Elena 
Setnikar, Petra Lana Šolaja, Ažbe Pohar, Egon Mandelc, Ale-
ksander Brzackhi

Predstava obravnava problem odnosa med mladimi, predsod-
kov in vpliva govoric ter etiketiranja ljudi na podlagi sodbe 
drugih. Zgodba kaže, kako lahko takšen odnos družbe posa-
meznika pahne na rob, v brezizhodnost. Glavna oseba je Peter, 
ki so ga zaradi prekrškov izključili iz prejšnje šole in zdaj pride 
na novo. Tu ga že zaradi izključitve in govoric zavračajo tako 
učitelji kot sošolci in mu pripisujejo krivdo za vse kršitve, ki se 
dogajajo na šoli. Ob strani mu stoji samo sošolka Dora, med 
njima se razvije tudi prva ljubezen. V resnici je Peter žrtev 
klape, ki ga ustrahuje, živi pa z neodgovorno mamo, ki ni spo-
sobna skrbeti zanj.

GLASBENI VEČER
NEDELJA, 16. junija 2019, 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 Festi-
vala iz Devina pri Trstu

Mednarodni Jadranski glasbeni festival je tri in pol tedensko izo-
braževanje oziroma ustvarjanje na področju glasbene umetnosti 
za študente in profesionalne glasbenike v Devinu pri Trstu. Ude-
leženci, ki prihajajo s prestižnih ustanov, konservatorijev in 
univerz iz Združenih držav Amerike, bodo izvajali izbran pro-
gram komorne glasbe. Predstavili nam bodo predvsem komorno 
glasbo F. J. Haydna, L. van Beethovna, M. Ravela, R. Schumanna, 
M. Brucha, A. Dvořáka in D. Šostakoviča, na godalih ali na kla-
virju in godalih. Resnično bo pravi »GALA KOMORNE GLASBE«.

RDEČA KAPICA
(Jacob in Wilhelm Grimm)

KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI
(Josip Jurčič)

UKRADENA REDOVALNICA – PA KAJ ŠE!
(Tatjana Kokalj)
PONEDELJEK, 17. junija 2019, ob 18.00 
v dvorani Kulturnega doma v Kropi
Otroške gledališke predstave, Otroška gledališka skupina 
Čoftica KD Kropa, Linhartovi čuki in OŠ A. T. Linharta Rado-
vljica - KD Kropa

Rdeča kapica
REŽIJA: Lea Murko in Urška Kavar
KOSTUMOGRAFIJA, SCENOGRAFIJA: Lea Murko in skupina
DRUGI SODELAVCI: Anže Habjan, Peter Urbanija

IGRAJO: Aneja Žaberl, Zoja Mediževec, Ana Kavar, Teja Sta-
roverski, Metka Marcen, Tamara Samac, Nejc Koselj, Lars 
Kristijan Krasnič, Anže Mediževec, Matic Jelenc

Rdeča kapica se skozi gozd odpravi k bolni babici. Na poti sreča 
prijazne gozdne živalce. No, razen zlobnega volka, ki poskrbi, 
da Rdeča kapica zavije na stransko pot, volk pa se med tem od-
pravi na pojedino. Najprej poje babico, nato še Rdečo kapico. 
Mimo pride lovec, ki se mu zdi babičino smrčanje sumljivo, in 
takoj opazi volka, ki ga že nekaj časa išče. Lovec zadevo uredi, 
Rdeča kapica pa vsem nekaj obljubi …

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.org

Izdalo: Kulturno društvo Kropa
Naklada: 1500 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 donatorji.

Pri organizaciji in izvedbi sodelujejo še: TD Kropa, ŠD 
Sportivo Kropa, PGD Kropa, Javni zavod Turizem in Kultura 

Radovljica, KD La Casa de Kamna, DPM Srednja Dobrava, 
Dramska skupina Čofta, Marija Lazar, Mojca Škofic,  

Saša Pavlič, Andraž Pavlič, Lovro Benedičič, Zoran Kristan, 
Jelka Ralić, Branko Ralić, Peter Urbanija, Metka Kavčič, 

Urška Kavar in Branko Kavčič.

Zaprtje Festivala bo tudi uradni začetek  
23. Kovaškega šmarna.

Ob slabem vremenu se bo dogodek na prostem  
odvijal v Kulturnem domu v Kropi.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
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Dnevi gledališča in glasbe
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Theatrum et musica diei


