
 

Prizor iz vaje 

 

 
 
 

Nagovor režiserke 

 
No, pa nam je uspelo! Po prigovarjanju, velikih ţeljah, 

predvsem pa talentih naših mladih igralcev, nam je v štirih 

mesecih, po domače rečeno »ratalo«! 

 

Sedem mladih talentov, ki prihajajo iz kar petih različnih 

osnovnih šol (OŠ Šentvid, OŠ Franc Rozman, OŠ Alojzij 

Šuštar, OŠ Viţmarje-Brod, OŠ Šmartno), je privolilo v 

sodelovanje. Seveda, kako ne bi, ko pa je bila ne nazadnje to 

njihova ţelja. Dolgo časa so prigovarjali in si ţeleli resnejše 

igrice, kot le sodelovanje za Miklavţa in materinski dan. In 

prišel je njihov čas! Prišel pa je tudi moj čas. Prvič sem se 

podala v reţiranje večje igre in brez takšnih talentov, kot so 

tile naši mladi teatrovci, mi (nam) ne bi uspelo. 

 

Upam, da boste ob predstavi zares uţivali in še kdaj na 

snidenje! 

 

Tonja Robida 

 

 
 

 

 

Vas vabi na 
P r e m i e r o   i g r e 

 
Antona Tomaža Linharta 

 

 
 

v nedeljo, 

10.6.2012 ob 20.30 
 

na TRATICI za cerkvijo 

v Šentvidu nad Ljubljano 

 



 

 

Vsebina: 
 

 

 

Ţupanova hčerka Micka je bila zaročena s pridnim 

kmečkim fantom Anţetom, vendar se je med njiju 

vmešal navidez bogat baron Tulpenheim. Micki je 

Tulpenheim obljubljal veliko oblek in denarja, Micka pa 

je imela zaradi denarja rajši barona kakor pravičnega 

Anţeta. Tulpenheim je Micki v dokaz navidezne 

ljubezni podaril prstan. Zaradi tega prstana pa je mlada 

vdova Šternfeldovka odkrila in razodela Micki 

Tulpenheinovo zvijačo. Šterneflodvka, Micka, Anţe in 

Mickin oče Jaka se zatem, ko Micka očetu zaupa svojo 

neumnos,t odločijo da gospodi nastavijo past. Ko 

Tulpenheim s prijateljem Monkofom in pisarjem 

Glaţkom obišče Micko, da bi sestavili poročno pogodbo, 

se izkaţe, da pogodba ni bila napisana za Micko in 

barona, temveč za Micko in Anţeta. Plemkinja 

Šternfeldovka takrat pristopi in razodene vse dogajanje 

ter razkrinka mestno gospodo. Tulpenheim in Monkof 

pa sta primorana podpisati kot priči in dodati nekaj 

denarja k Mickini in Anţetovi doti. Zatem pa še 

Šternfeldovka, bogata plemkinja, zapusti Tulpenheima 

in zagrozi, da bo njegovo zaroto razkrila njegovemu na 

smrt bolnemu stricu.   

 

Na koncu, ko se ţe vse razplete, pa Glaţek ukrade 

steklenico vina, češ da bi bilo škoda, če bi ga kaj ostalo . 

. . 

 

 

 Nastopajo: 

 

 

Jaka (ţupan)   Jan Kopač 

 

Micka (ţupanova hči)   Ema Lenarčič 

 

Tulpenheim (uglajeni gospod)   Nal Kajzer 

 

Šternfeldovka (bogata vdova)   Urška Robida 

 

Monkof (Tulpenheimov prijatelj) Jakob Zupanič 

 

Anţe (Mickin ţenin)  Janez Kajzer 

 

Glaţek (pisar)  Anton Martin Robida 
 

 

****** 

 

Reţija :                    Tonja Robida 

 

Asistent reţije in scena  :              Brane Kopač                           

                                    

Glasbena spremljava :                  Miha Polajnar 

 

Kostumografija in maska :             Helena Kopač 

 

Luč :                         Andrej Erman 

 

Šepetalka:  Anita Merhar 

 


