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OSEBE:
Jure Šolar

MIŠKO, cigan

Miloš Šmid

GRAHAR, kmet

Rok Marenk

LUKA, njegov sin

Brane Kavčič

LOKAR, kmet

Matej Marenk

LENART, njegov sin

Jure Kavčič

PAVLE, Graharjev nečak

Marko Lotrič

LAZAR, kmet

Gorazd Jelenc

GAŠPER, kmečki fant
JURIJ, kmečki fant

Blaž Jelenc

JANEZ, kmečki fant

Matic Šmid

REŽIJA: Rok Pintar
Drugi sodelavci:
ŠEPETALKI

Alenka Lotrič in Marinka Kavčič

PRIREDBA BESEDILA ZA VLOGO
CIGANA MIŠKA
KOSTUMI
PETJE
LUČI, ZVOK
REDARSTVO

Luka Bregar
Mojca Debeljak
Miha Zupanc in Špela Srečnik
ADS efekt
PGD Dražgoše

KRATKA VSEBINA:
Kmečka gospodarja Grahar in Lokar se v nedeljo
popoldne pogovarjata o svojih težavah. Prvega skrbi
nečak Pavle, ki je pretepač, da se ga vsi bojijo, drugega
sin Lenart, faliran študent, ki je lenuh in razmišlja samo
o tem, kako bi s čarovnijami, zvezdami ali loterijo
zlahka prišel do denarja. Druščini delata sramoto, zato
jima veseli vaški fantje na Lukovo pobudo sklenejo
dati trd nauk, za pomočnika pa pridobijo zvitega
cigana Miška …
Prvo dejanje se dogaja na Graharjevem vrtu, drugo v
Graharjevi hiši.

POMEN BESED:
kolomon – čarovniška knjiga
smótka – cigara / zastar. /
stópa – lesen pripomoček, v katerem se s tolčenjem
odstranjuje trši ovoj žitnih zrn: stope gredo,
topotajo, noge ima težke kot stope
praprotno zrno – iz ljudskega izročila: sredi kresne
ali božične noči naj bi vzcvetela praprot, isti hip
dozorela in dobila semena. Takšno praprotno zrno si
mora človek na kresni ali božični večer vtakniti v uho,
pa bo razumel govorico domače živine.
ámba – najmanjši dobitek na tomboli: dve izžrebani
številki v eni vrsti na srečki

Gledališče Za plotom Dražgoše
Foto Aleksander Čufar

Pomagajo nam:

Transles, d.o.o., Dražgoše
Avtoprevozništvo in posredništvo
Tadej Frakelj, s.p.
Lesna galanterija in žagarstvo
Branko Kavčič, s. p.,
Dražgoše

Montaža pohištva
Rafael Habjan, s. p.,
Dražgoše

Hvala tudi vsem drugim, ki ste tako ali drugače sodelovali
pri projektu Cigan Čarovnik. Z njim se v letu, ko zaznamujemo 100. obletnico smrti enega od največjih mož
slovenske zgodovine, Janeza Evangelista Kreka, v KTD
Dražgoše pridružujemo spominu nanj, ki je pustil neizbrisen pečat tudi v Dražgošah z igro Sveta Lucija. Njena
odmevna uprizoritev leta 2007 na prostem v Dražgošah je
bila navdih za preporod našega gledališkega ustvarjanja.

