
28. 10. 2019 Stran/Termin: 44

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: ZABAVA IN ČAO Žanr:

Površina/Trajanje: 470,03

Naklada: 21.286,00

Gesla: ŠPAS TEATER

Razvpiti poslovnež Rajko
Hrvatic v objemu svoje
izbranke Maje.
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tudi prodorna voditeljica 24ur
Petra Kerčmar, ki
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I ljubiteljica kulture in gledališča. 1

Zvezdniška ekipa igralcev in
ustvarjalcev novega komičnoromantičnega

muzikala
Ljubezenske prevare je
navdušila na premieri.
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Meči karton za Jasno
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Mlademu režiserju Žigi
Flajniku je za prvo

režijo čestitala tudi ena
in edina Salome.

Čarobnost, romantika in duhovitost so zazvenele v

priljubljenem Špas teatru, kjer je zvezdniška igralska
zasedba premierno odigrala nov komičnoromantičen
muzikal Ljubezenske prevare. Pod vodstvom mladega
režiserja Žige Flajnika so s plesom in petjem navdušili Jan
Bučar, Maja Martina Merljak, Rok Ferengja, Gašper Rifelj,
Tina Gorenjak in Alojz Svete, ki so na odru ujeti v romantično
dogodivščino, ki je gledalce skozi znane songe popeljala na

vrtiljaku duhovitega in romantičnega dogajanja. Otroško
pravljico o Obutem mačku, ki je postavljena v svet odraslih,
so, kot smo v Špasu že vajeni, na premieri pospremili tudi
številni znani obrazi, ki so skupaj z ustvarjalci muzikala
proslavili na zabavi premieri. n. s. foto: Mare Vavpotič
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Ujeti v vrtincu ljubezenskih prevar!

n. s.
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Nova

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=74003500-6573-471d-a56d-8bd31cc53abf772606947


28. 10. 2019 Stran/Termin: 74

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: BLISKAVICA Žanr:

Površina/Trajanje: 196,00

Naklada: 13.000,00

Gesla: ŠPAS TEATER
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v čevlje mame stopila Tina Gorenjak, njeno hčerko

Mati in hči v igri,Mati in hči v igri,
Tina Gorenjak
in Maja Martina
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Spas s prevaranti
Premiera muzikala Ljubezenske prevare je navdušila

občinstvo razprodanega Špas teatra. V igri je
v čevlje mame stopila Tina Gorenjak, njeno hčerko

pa upodablja Maja Martina Merljak. Ljubezenske prevare

so večna žgoča tema, ki se je je tokrat duhovito lotil
Andrej Rozman - Roza, njegovo besedilo pa je režiral
mladi Žiga Flajnik, sin direktorice mengeškega gledališča

Urške Alič Flajnik.
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Špas s prevaranti

FOTO VEST

Reporter
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