V enem tednu – od šepetalke do glavne igralke!

Ja, pri nas je vse mogoče. Celo napredovanje od šepetalke do glavne igralke v enem tednu. Se
vam zdi nemogoče. A je mogoče.
V petek, 17. septembra 2010 smo s premierno uprizoritvijo komedije sklenili nov krog in
uspešno dokončali še en gledališki projekt. A premiera je bil seveda le vmesni cilj.
Bolj ko razmišljamo ugotavljamo, da je ravno gledališko ustvarjanje tako ali drugače
privlačno za vse tiste, ki so vključeni v naše programe, da sami pri sebi odkrivajo nove in
nove talente, ki so jih leta in leta nosili v sebi, a so ostali trdno zaprti in zaklenjeni v
skrivnostih omarah. In prišel je čas, ko vrata teh omar pazljivo odpiramo in iz njih pobiramo
vse tisto, kar je dobro in skrbimo za uresničevanje morda neizrečenih sanj.

In kaj je za nami in kaj se je zgodilo v petek?
Za vsemi, ki so sodelovali pri Partnerski poroki, je nekajmesečno trdo delo. Potrebno se je
bilo naučiti tekst, biti na mnogih vajah, se odpovedati kakšni uri spanja zaradi večernih vaj in
še kaj. Seveda pa je bilo tudi mnogo prijetnih trenutkov, ki se jih bomo vsi z veseljem
spominjali. Seveda ni šlo vse kot po maslu. Če bi to trdili, bi bili neiskreni do sebe in drugih.
A ovire na poti so nas spodbujale, da smo še toliko bolj trdno, vztrajno in zanesljivo stopali
proti cilju.
Vsaka nova vaja je prinesla nekaj novega, novo spoznanje, nov napredek. V zadnjem tednu pa
smo karakali kot velikani. Nismo več hodili, preskakovali smo ovire kot najboljši atleti.
Ničesar nismo izpustili.
Postali smo prava ekipa. To ni bila le večerna vaja. To so bili pogovori čez dan. Morda bi pa
še tole dodali, pa to. Ali ne bi bilo morda bolje, če bi …
In generalka! Sledila je premiera!
Po generalki se je zavesa na odru zagrnila, igralci so v garderobi in svojih kostumih
pričakovali začetek predstave. Bili vznemirjeni, imeli nekoliko treme..., kar je bilo dobro.
Tik pred začetkom se je dvorana povsem napolnila. Torej, našo premiero si je ogledalo 300
ljudi.
Ura se je približevala 19.00. Pričeli smo natančno ob uri. Vsem prisotnim smo obljubili:
nasmejali se boste do solz. Pred igralci na odru je bila torej zelo zahtevna naloga.
Pozdravila sem vse prisotne in igra se je pričela.
O obljubi o smehu, ki smo jo zapisali na vabilo, nisem in nismo razmišljali, saj smo verjeli, da
nam bo uspelo. In zgodilo se je. Slišati je bilo pogosto smejanje in ploskanje. In to je bilo

največje plačilo za naše večmesečno delo in vsi odzivi prisotnih, ki smo jih prejeli do sedaj so
nas utrdili v prepričanju, da je bila naša odločitev prava in da je potrebno na tej poti vztrajati.
Odigrali smo torej komedijo avtorja Toneta Partljiča z naslovom Partnerska poroka. V
komediji je 7 različnih vlog, igralcev. A to še ni vse. Ne smemo pozabiti na šepetalke, osebe,
ki so skrbele za sceno, zvoke, luči, zaveso, režiserko in še kaj bi se našlo. To ni več le 7 naših
članov, številka se hitro približa 15.
A naše Partnerske poroke ne bomo zaklenili v predal ali skrivnostno omaro. Odigrali jo
bomo prav gotovo še nekajkrat. Vsi tisti, ki se niste utegnili odzvati našemu vabilu, vam
sporočamo, da se nam pridružiti na eni izmed ponovitev in ponovno vam zagotavljamo, ne bo
vam žal.
Nasmejani, zadovoljni, prepričani, da smo na pravi poti, vam kličemo: NASVIDENJE na
prvi in naslednjih ponovitvah Partnerske poroke!
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