
PLESNO-GLASBENO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE

O PREDSTAVI
V gozdu je najpomembnejša stvar od vseh gibanje. Ali pač? Za mamo veverico in njene male 
veveričke ni nič bolj pomembnega od skakanja z veje na vejo, tekanja in lovljenja. O tem nihče 
ne dvomi, vse dokler se ne rodi poseben veveriček. Veveriček, ki ga ne ubogajo tačke. Veveriček 
posebne sorte. 
In ta veveriček, ki ne more skakljati tako kot vsi drugi, je zaradi svoje drugačnosti sprva 
izključen iz družbe. Svet okrog njega ne vidi drugih načinov gibanja. Drugega smisla življenja. 
A prav on je tisti, ki bo spremenil gozd. Naučil se bo šteti lešnike, napovedovati vreme po 
oblakih, peti, celo pripovedovati, in tako bo dobil prav posebno mesto v gozdu.
To pravljico sta pisateljica Svetlana Makarovič in ilustrator Marjan Manček posvetila otrokom 
s cerebralno paralizo. Spomniti sta nas hotela, da gibanje jemljemo za samoumevno, vse 
dokler se ne ustavi. 
To je plesna predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti. O naši zmožnosti, da smo kreativni, 
četudi nismo popolni. Skoznjo bomo odkrivali gibanje na novo. Ples negibnosti.

Avtorica zgodbe: SVETLANA MAKAROVIč • Adaptacija in režija: IVANA DjILAS • Koreografija: MAŠA KAGAO KNEZ • Avtorska 
glasba: BLAž CELAREC • Soustvarjanje in izvedba: MAŠA KAGAO KNEZ, BLAž CELAREC, VITO WEIS, jOSEPh NZOBANDORA-
jOSE • Scenografija: AjDA VOGELNIK • Kostumografija, maske in rekviziti: BARBARA STuPICA • Oblikovanje svetlobe in 
tehnične rešitve: jANKO OVEN • Izdelava kostumov, mask in rekvizitov: BARBARA STuPICA, BARBARA BuLATOVIć, SLAVKO 
TRIVKOVIć, uRŠA žAN, MARjETKA VALjAVEC • Izdelava scene: jANKO žELEZNIK – jAKO d.o.o. • Producentka: KATjA 
SOMRAK • Produkcija: PLESNI TEATER LjuBLjANA • Zahvale: SVETLANA MAKAROVIč, PRIMOž PISLAK, DARKO KOROŠEC, 
SMG, BOŠTjAN GOMBAč, BRANKO ZAVRŠAN

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.
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VEVERIčEK
POSEBNE SORTE

Po zgodbi Svetlane Makarovič
Ivana Djilas

»Veveriček posebne sorte je prisrčna plesno-lutkarska in glasbeno ritmična animacija, ljubka po 
svoji celostni zasnovi in izvedbi, tudi dovolj razgibana pa še neposredno naravno poučna, vsekakor 
enkratno zaokrožena uprizoritev, namenjena otrokom, tudi kar dobrodošla še za odrasle, ki se jo 
da  znova in znova gledati, tako kot se sledi animiranim risankam, ki se kar zasidrajo v srce… na 
odru PTL je bila uprizorjena še ena  prisrčna predstava za najmlajše, za otroke od 2 do 8 let, ki bo, 
kot kaže, nova otroška odrska uspešnica, tako kot je bila že njihova prva ter večkrat nagrajena 
predstava za otroke Juri Muri v Afriki pleše.«

Daliborka Podboj, Parada plesa 

»Plesno-glasbeno-gledališka predstava VEVERIČEK POSEBNE SORTE je resnično nekaj posebnega, 
saj vsebuje vse omenjene elemente, torej glasbo, ki jo z dokaj netipičnimi inštrumenti izvajajo igralci, 
plesno koreografijo, ki domiselno podpira dramaturgijo ter igrane vložke, ki zgodbo o veveričku, ki 
se rodi s poškodovanimi nožicami, pelje naprej. Glasbeni del je sestavljen iz hudomušnih songov. 
Pomembna je tudi interaktivna nota predstave, saj igralci otroke ves čas spodbujajo, da sodelujejo 
s petjem, seštevanjem in reševanjem ugank. Obenem pa se v predstavi skristalizira pomembno 
sporočilo, da če se posameznik rodi s kakršnokoli hibo, to še ni konec sveta. Zagotovo ima kup 
drugih talentov, ki jih mora le izbrskati.«

Ana Rozman, ARS



VEVERIčEK POSEBNE SORTE

TRAILER: https://vimeo.com/205018196    TOTAL: https://vimeo.com/202062172

O PTL
Plesni Teater Ljubljana, poznan tudi kot PTL, je leta 1984 
ustanovila Ksenija Hribar kot prvo profesionalno sodobno 
plesno skupino v Sloveniji. Iz njega je izšla in z njim sodelovala 
večina koreografov sodobnega plesa v Sloveniji. Ob koncu 
devetdesetih let je odprl vrata prvemu gledališču za sodobni 
ples v prestolnici in v Sloveniji. Do danes je ustvaril več kot 
200 plesnih in plesno-gledaliških predstav domačih in tujih 
avtorjev, ki so prejeli pomembne nagrade doma in v tujini. S 
prvenci odpira pot bodočim ustvarjalcem, s festivalom plesnih 
perspektiv Ukrep spodbuja inovativno ustvarjalnost in razvoj 
sodobnega plesa pri nas. PTL vstopa v mednarodna sodelovanja 
in koprodukcije z umetniki, festivali in gledališči. V gledališču 
Plesnega Teatra Ljubljana je publiki na ogled pester izbor 
izbranedomače in tuje sodobne plesne ustvarjalnosti. 
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1. Oder:
črne stene (Black box),
črn plesni pod, minimalna velikost 8 * 6 * 4m (w * d * h).
Postavitev 4 ure, pospravljanje 1h.

2. ScenSka Oprema:
Scena je sestavljena iz štirih lesenih delov, ki predstavljajo 
kose debel z vejami. Igralci med predstavo po njih plezajo, 
na njih sedijo, jih uporabljajo kot glasbene inštrumente  in 
jih tudi premikajo. 

3. ZvOk:
FOh,
Monitoring na odru,
1x mikrofon (Shure SM57, SM58 ali podoben),
1x CD predvajalnik,

če je prostor večji/akustično slabši, potrebujemo tudi:
4x kvaliteten naglavni mikrofon (2 lahko prinesemo s seboj).

4. Luč:
Programabilna mešalna miza (najverjetneje prinesemo s 
seboj),
48 dimerskih kanalov,
Luč za publiko tudi na dimerju,
PC (al fresnel) 1kW 36x (idealno, prilagodimo po potrebi),
Profil ETC SOuRCE FOuR junior z gobo držali 6x,
PAR 64 CP62 4x,
PAR 64 CP60 3x,
Lučne filtre prinesemo s seboj.

Luč in zvok upravlja ena in ista oseba.

TEhNIčNE ZAhTEVE

PLESNI TEATER L juBL jANA
PRIjATEL jEVA 2A, L juBL jANA
SLOVENIjA, Eu
T: +386 41 365 184
E:  kat jasomrak@yahoo.com, 

kat ja.somrak@ptl - l j .si
facebook .com/PTLjubljana
WWW.PTL.SI

O AVTORICI
Ivana Djilas je gledališka režiserka, ki je zrežirala okrog petdeset gledaliških predstav v 
skoraj vseh slovenskih profesionalnih gledališčih, od teh polovico za otroke in mladino. Je 
tudi uspešna esejistka in avtorica romana. Njeno gledališko delo je zelo raznoliko, v njem 
rada kombinira različna izrazna sredstva in meša odrske žanre: lutkovne, glasbene, plesne, 
pripovedne, a vedno z značilno poetiko režiserke, katere rokopis je jasno prepoznaven. Predstav 
ne dela samo po dramskih predlogah, ampak adaptira za oder tudi romane, slikanice in poezijo. 
Predstave za otroke pa so od nekdaj njena velika ljubezen.

http://facebook.com/PTLjubljana
http://www.ptl.si

