VABILO
Drage dame, dekleta, žene gasilske družbe!
Komisija za delo s članicami Gasilske zveze Zgornje savinjske doline Vas, v sodelovanju z PGD
Mozirje in Gledališčem Mozirskim, vljudno vabi, da se udeležite gledališke igre, ki jo posebej
za Vas v času praznikov vseh žena, mater, pripravljajo člani Gledališča Mozirskega.
Gledališče Mozirsko so ljubiteljska gledališka skupina, ki deluje v okviru Kulturnega društva Mozirje.
Predstavljajo jo nadobudni posamezniki, ki si želijo z vsako uprizoritvijo preseči svoje zmogljivosti, saj
jih druži ljubezen do igre in strast do gledališča.

Gledališka igra, z naslovom KOPALNIŠKI ROCK & ROLL, bo, posebej za članice
Savinjsko šaleške regije, odigrana
v soboto, 19. 3. 2016, ob 18. uri, v Kulturnem domu v Mozirju.
Vstopnina: 5€
Igra se dogaja v predmestju New Yorka, aprila 1992. Skoraj vse je pripravljeno za zabavo, ki sta jo v svojem
domu za pisarniške sodelavce zopet priredila Russ in Lucille. Obetajo se tekila, viski in prigrizki, za popestritev
pa gost večera ter glasba, ki je skozi zgodovino v obliki pravega družbenega fenomena vplivala na način življenja
in prinesla v svet preobrat in svobodo.
Rock & roll poseže v vse pore življenja, ampak ali je mogoče, da bi se vtihotapil celo v Lucillino kopalnico?
"KOPALNIŠKI ROCK & ROLL je lahkotna komedija, ki odseva najnižja čustva in dejanja človeka: opravljanje,
ljubosumje, varanje, podtikanje, zahrbtnost in ostale nizkotnosti. Gledališka ekipa z entuziastično zagnanostjo
pretvarja navidezno lahkotno dramsko materijo v življenje na odru. Prispodob in primerov iz resničnega sveta v
trenutnih družbeno-socialnih razmerah v komediji ne manjka. Tako lahko v ogledalu kopalnice, sredi bučne
zabave, z nekaj samoironije zagledamo tudi sebe." Aleš Podrižnik(režiser)

Drage gasilke, kolegice, partnerji naj skuhajo, pospravijo in dajo otroke spat, Ve pa se nam
pridružite na pravi dekliški pustolovščini. Po igri sledi še pogostitev ter čas za druženje,
klepet in sklepanje novih prijateljstev.
VABLJENE!

Barbara Slatinšek
Predsednica komisije za delo s članicami GZ ZSD

Parkirni prostori se nahajajo v okolici samega Kulturnega doma(okrog knjižnice, naprej od Lekarne –
vzdolž potoka), prav tako je možno parkirati pri Mercatorju, cerkvi, na trgu, pri stari občinski zgradbi(pri
pošti in policiji). Za kakršna koli vprašanja se lahko obrnete na Barbaro(051 371 690) ali Evo(040 577 002).

