


16 ⚐ layerjeva
hiša

Umetniška rezidenca Layerjeve hiše: Scenografi ja
Umetniška rezidenca bo potekala med 16. in 26. marcem 2018.

23 � 10.00 ⚐ različne
lokacije

Delavnica dramskega pisanja
Delavnica bo potekala pod vodstvom Mateusza Atmana
med 23. in 27. marcem 2018. 

24 ⚐ mini teater
ljubljana

Vzkrik! – 2. Festival dramske pisave
KUD Krik in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Festival bo potekal med 24. in 26. marcem.

27 � 20.00 ⚐ pg kranj
oder

Slovesno odprtje 48. Tedna slovenske drame
in podelitev nagrad ZDUS

Sledi
70'

⚐ pg kranj
oder

Neda R. Bric
Zrno soli ali Vse najboljše, Marina!
Režija: Neda R. Bric
Narodno gledališče Tuzla, Bosna in Hercegovina
in Prešernovo gledališče Kranj

� 21.45 ⚐ pg kranj
foaje

Afterparty

28 � 17.00
180’

⚐ sng drama
ljubljana

Ivan Cankar
Hlapci
Režija: Janez Pipan
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Hlapci so izšli leta 1910, v hipu povzročili škandal in ogorčene odmeve, cenzura 
je prepovedala uprizoritev na odru. Uprizorjeni so bili šele po Cankarjevi smrti, 
leta 1919, najprej v Trstu, potem pa še v Zagrebu in 11. decembra v Ljubljani, 
na odru današnje Drame. Vse do danes je ta drama s pomenljivim naslovom 
paradigmatično besedilo, s katerim označujemo politične razmere in odnos do 
oblasti. Cankarjeva kritična diagnoza naroda še zmeraj provocira in vsakokratna 
uprizoritev je tudi svojevrsten odgovor nanjo.

� 19.00 ⚐ pg kranj
foaje

Predstavitev nove knjige izbranih dram 
Sama pred obličjem smrti Vesne Furlanič Valentinčič

� 21.00 ⚐ pg kranj
oder

Evald Flisar
Akvarij
Režija: Alexander Kropsch
Gledališče Theater im Keller, Gradec, Avstrija

29 � 17.00
75’

⚐ stolp
škrlovec

Saša Pavček
Pod snegom
Režija: Barbara Zemljič
Mini teater Ljubljana

Dramsko besedilo Pod snegom v trikotniku med hčerjo, njenim ljubimcem 
in materjo obravnava medčloveške odnose in psihološke sence vsakega 
posameznika. Gre za intimno zgodbo, polno strasti in ljubezni, ki človeka doleti, 
ne da bi se sam odločil zanjo. Dialogi so napisani v privzdignjeni verzni obliki. 
Za dramatiko Saše Pavček so značilni motivi stigme, obremenjenosti s tujci, 
prešuštva, odsotnosti enega od staršev. Njen jezik je vse kaj drugega kot običajen, 
včasih močno zvrstno in narečno zaznamovan, včasih privzdignjeno poetičen.

� 20.00
70’

⚐ pg kranj
oder

Simona Hamer
Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni
Režija: Ajda Valcl
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

� 21.30 ⚐ stolp
škrlovec

Afterparty
Natriletno kolobarjenje s praho

30 � 17.00 ⚐ stolp
škrlovec

Okrogla miza DGKTS: Slovensko gledališče na robu in ob robu
(Porušena regionalna razmerja gledališke kulturne politike)

� 20.00
130’

⚐ pg kranj
oder

Avtorski projekt
Stenica
Režija: Jernej Lorenci
Prešernovo gledališče Kranj, Mestno gledališče Ptuj

Globalizacija in kapitalistično tržni sistemi ter ameriška pop kultura se širijo 
v vse kotičke sveta. Kako se je posameznik, mali človek znašel in preživel v 
sistemih preteklosti in kako nas je vrtinec zgodovine peljal naprej, dokler 
nas ni izpljunil na obalah naše sodobnosti? Kako gledalcu približati idejno 
moč ironično-satiričnega odnosa do človeka in družbe? Najti moramo nove 
časovne in prostorske okvire utelešanja sedanjosti. Sedanjost moramo na novo 
aktualizirati. Tako Stenica Majakovskega postane naša.

31 � 17.00
60’

⚐ pg kranj
oder

Slavoj Žižek
Trojno življenje Antigone
Režija: Matjaž Berger
Anton Podbevšek Teater, Cankarjev dom Ljubljana

� 19.30
75’

⚐ sng drama
ljubljana

Dušan Jovanović
Zid, jezero
Režija: Miloš Lolić
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Jovanovićeva »celovečerna enodejanka«, prvič uprizorjena v ljubljanski Drami 
leta 1989, je nenavadno, silovito besedilo na meji več žanrov, ki gledalca 
dobesedno posrka v svet svojih skrivnosti. Dogajanje je postavljeno v dnevno 
sobo, ki sta jo zakonca Rudi in Lidija že davno pregradila z zidom, zdaj pa vsak 
svojemu obiskovalcu pripovedujeta o dramatičnih dogodkih izpred štirinajstih 
let, ki so usodno zarezali v njuno življenje in ga za vselej spremenili.

02 � 20.00
90’

⚐ pg kranj
oder

Rok Vilčnik - rokgre
Ljudski demokratični cirkus Sakešvili
Režija: Yonatan Esterkin
Gledališka akademija Nissan nativ Acting Studio Jeruzalem, Izrael

� 21.45 ⚐ pg kranj
foaje

Afterparty

03 � 18.00 ⚐ stolp
škrlovec

Bralne uprizoritve dramskih besedil študentov AGRFT

� 20.00
120’

⚐ pg kranj
oder

Ustvarjalci predstave
Človek, ki je gledal svet
Režija: Žiga Divjak
Slovensko mladinsko gledališče

Človek, ki je gledal svet je avtorski projekt, ki za osnovo jemlje občutek, da 
konec sveta ni samo apokalipsa, ki tam nekje čaka, da se bo zgodila, ampak je 
vseprisoten v mikrokozmosih ljudi, družin, posameznikov brez glasu in mesta 
v svetu, ki se premika tako hitro, da praktično že miruje. Občutek, da se pelješ 
po dolgi dolgi cesti z avtomobilom, ki mu zmanjkuje goriva, avto vozi, goriva ni, 
cilja ni, postajališča ni. Avto pa kar pelje in pelje. Še malo potrpimo pa bo bolje. 
Še malo, še malo pa bo bolje. Pa je apokalipsa resnično stvar prihodnosti?

04 � 17.00 ⚐ slogi
ljubljana

Dan nominirancev
Predstavitev dramskih besedil nominiranih za Grumovo nagrado

� 20.00
50’

⚐ pg kranj
oder

Pia Brezavšček, Barbara Krajnc Avdić, Saška Rakef
Idealna
Režija: Saška Rakef
ŠKUC gledališče, Mesto žensk

05 � 18.00 ⚐ stolp
škrlovec

Tjaša Ferme, Stacy Ann Price, Amina Henry,
Meggan Dodd, Meggy Hai Trang, Sandy Simona
Projekt Vzornica
Režija: Ana Margineanu
Tjaša Ferme Productions

� 20.00 ⚐ pg kranj
oder

Evald Flisar
Enajsti planet
Režija: Goutam Halder
Gledališče Naye Natua, Kolkata, Indija

06 � 18.00
40’

⚐ stolp
škrlovec

Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar, Asja Kahrimanović Babnik
Nekje drugje
Režija: Tin Grabnar
Lutkovno gledališče Ljubljana

� 19.00
160’

⚐ pg kranj
oder

Gregor Strniša
Ljudožerci
Režija: Ivica Buljan
Drama SNG Maribor

Ljudožerci so verzna drama enega najbolj samosvojih in izpovedno najmočnejših 
slovenskih pesnikov in dramatikov Gregorja Strniše (1930–1987). Sredi vojne 
vihre si revna družina, ki je na begu zaradi kanibalizma, poišče skrivališče 
in bivališče v zapuščeni kapeli. Ples ironizirane ljudožerske klovnijade, kjer 
plesalce za roke (in za vrat) držijo potrebe polnih trebuhov, izdaj, laži, mesenega 
poželenja in grabežljivosti, konča smrt s svojim rekviemom: »Kar ste gledali, bi 
lahko bilo. / Morda je bilo. / A eno drži kot kamenkost: / na moj ples boste vsi 
prišli nekoč.«

� 22.00 ⚐ pg kranj
foaje

Afterparty

07 � 18.00 ⚐ stolp
škrlovec

Evald Flisar
Nora Nora
Režija: Ivan Pronchev
Gledališče Theatre Centre RusArt, Moskva, Rusija

� 20.00
90’

⚐ pg kranj
oder

Rok Vilčnik - rokgre
Ljudski demokratični cirkus Sakešvili
Režija: Luka Martin Škof
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

� 21.30 ⚐ stolp
škrlovec

Afterparty
Same babe

08 � 10.00 ⚐ pg kranj
foaje

4. strokovno srečanje oblikovalcev 
maske slovenskih gledališč

� 20.00
80’

⚐ pg kranj
oder

Slovenska popevka
Gledališki koncert po besedilih Gregorja Strniše
Režija: Matjaž Pograjc
Slovensko mladinsko gledališče, CUDV Dol� e Boštjančič, Draga

Sledi Sklepna slovesnost 48. Tedna slovenske drame
in podelitev nagrad

10 � 18.00 ⚐ slogi
ljubljana

Bralna uprizoritev besedila
mladega nagrajenega dramatika

Prodaja vstopnic

Letošnji Teden slovenske drame 
bo potekal med 27. marcem in
8. aprilom. Vstopnice za 
predstave bodo v redni prodaji 
od 1. marca 2018.

Cena vstopnic
je 10 evrov, za abonente 5 evrov. 
Rezervacija vstopnic ni mogoča. 
Popusti se ne seštevajo. Petnajst 
minut pred vsako predstavo 
bomo morebitne neprodane 
vstopnice razdelili brezplačno.

Vstop na dogodke
v okviru dodatnega programa, 
razen na delavnico dramskega 
pisanja, je prost do zasedbe 
mest. Na predstavi, ki bosta v 
Ljubljani (Hlapci, Zid, jezero), 
bo uro pred predstavo 
organiziran avtobusni prevoz 
izpred Hotela Creina.

Dodatne in aktualne informacije na
www.tsd.si in Facebook strani PG Kranj.

Blagajna

Javni zavod
Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6
4000 Kranj

Kontakt
Telefon: (0)4-280-49-00
Mail: blagajna@pgk.si
www.pgk.si
www.kupikarto.si
www.sigledal.org

Blagajna je odprta
od ponedeljka do petka
od 10.00 do 12.00, 
sobota od 9.00 do 10.30
ter uro pred začetkom predstav.

Organizator si pridržuje pravico
do spremembe programa.
Redakcija zaključena 26. 2. 2018.

Festivalski sklopi

Tekmovalni program

Competition Programme

Spremljevalni program

Accompanying Programme

Mednarodni program

International Programme

Dodatni program

Additional Programme

Sponzorji in pokrovitelji NDP Poštnina plačana pri pošti 4106 Kranj.

Marec April


