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Polona Vetrih in Ivo Ban

Na veliko veselje vseh je ameriški avtor 
Bernard Slade napisal drugi del svoje 
slovite, po vsem svetu znane komedije 
Ob letu osorej (Same time, next year). 
Drugi del je še privlačnejši in duhovitejši od 
prvega. Nepozabna Polona Vetrih in Ivo Ban 
sta s svojo žlahtno igro ponovno obudila k 
življenju Doris in Georga. 

Polona Vetrih, Joži Šalej in plesalci Plesne 
skupine Mojce Horvat

Duhovit in pester “talk and dance show” 
na račun snobovstva. Tekstovno in plesno 
zanimiva in duhovita predstava, ki naj bi 
opogumila vse, ki si želimo postati prvo-
vrstni snobi. Vse več je kandidatov, ki trkajo 
na vrata “visoke družbe”. Mogoče jih bo 
zanimalo, kako zgleda njihova odrska 
podoba.

Janez Hočevar - Rifle in Mojca Funkl

Franku, zanemarjenemu in zapitemu univer-
zitetnemu profesorju njegov dekan naloži 
dokaj neprijetno obveznost: predavati mora 
literaturo na odprti univerzi. Med študenti je 
tudi Rita, frizerka, ki hoče od življenja nekaj 
več. Na veliko začudenje svoje okolice in 
še večje začudenje svojega učitelja Frenka, 
se z vso vnemo vrže v študij sodobne 
književnosti. Bo Riti uspelo priti do tako 
željene diplome? 

Gregor Bakovič in Barbara Cerar 

Henry in Alice sta mlad in zaljubljen par, 
ki stopi v zakonski stan, kmalu po tem, ko 
na srečolovu zadaneta zlato ribico Orko... 
Njuna skupna pot se utiri in postaja vse 
bolj dolgočasna. Da bi si prikrila praznino 
odnosa se preselita v svet sanj in fantazij. 
Dva svetova, ki sta že bila tisoč milj vsaksebi 
trčita skupaj in... le kaj je lahko pripeljalo 
Alice in Henryja do tako usodnega preobra-
ta.... In kaj ima pri tem zlata ribica Orka?

Ob letu 
osorej II
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