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VESNA V GLEDALIŠČU 
Gledališka sekcija KUD Oton Župančič iz Sore je konec decembra in januarja polnila dvorano 
domačega kulturnega doma z odrsko uprizoritvijo komedije iz dijaškega življenja Vesna. 

F 
ilm Vesna iz leta 
1953 je prva slo
venska romantič
na komedija, ki se 
je z veseljem spo

minjajo številne generaci
je ljubiteljev filma. Jeseni 
so se v KUD Oton Župan
čič iz Sore odločili, da zgod
bo postavijo na odrske de
ske. Dijaki Samo, Sandi in 
Krištof se pripravljajo na 
maturo in se najbolj bojijo 
matematike. Domislijo se 
zvijače, s katero bi se s po• 
močjo profesorjeve hčerke 
dokopali do nalog ... 

Film so za gledališče pri
redili mladi gledališčniki 
sami. »Iskali smo predsta
vo, ki bi jo v letu 2022 še 
lahko izvedli. Nismo hoteli 
še ene klasike, ki je bila že 

velikokrat videna, zato smo 
se odločili, da bomo napisa
li priredbo filma. Dogajanje 
smo priredili odru, tekst pa 
se drži filma,« pravi Ana 
Veber, -režiserka predstave. 

V igri Vesna se predstavljajo mlajši igralci KUD Oton 
Župančič iz Sore. , Fo10: Pe1er Kfflnin~ 
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TANJA ODGOVARJA 

lanja.7o@hotmail.com , 

;>Afma« 
Prebiram vaw rubriko. Vsem 
svetujete. Kako je z mojim 
zdravjem, se mi življenje obme 
kaj na bolje? Kako bo z zapu
Uinsko zadevo? 
Pri vašem zdravju ne vidim 
nobenega posebnega odsto
panja in ste načeloma lahko 
brez skrbi. Se pa tudi sami 
dobro zavedate, da vse te
gobe puščajo nevidne s ledi. 
V življenju se vam je veliko 
preveč nabralo in vse to se 
seveda pozna pri splošnem 
počutju. Kolo življenja se 
vedno obrača in v tem letu 
se končno obrne v pozitivno 
smer. Pričakujte samo dob
re spremembe, takoj niti ne 
boste mogli verjeti, saj tega 
niste vajeni. Zapuščina bo še 
nekaj časa v obdelavi, ampak 

na koncu se reši v vašo korist. 
Želim vam vse dobro. 

»Lila<< 
Že ste mi pomagali. Prosim, 
če lahko pogledate prihodnost 
naju s partnetjem in za najino 
zdravje. Pa sin in njegova dru
žina? Hvala. 
Saj veste, kako je, ko postane 
vse rutina - in točno tako je 
v vajinem odnosu.· Nobeden 
od vaju se ne t rudi več. V ve
čini se samo prilagajata, kar 
pa vedno ne gre. Od njega ne 
pričakujte, da se bo spreme
nil. Spremenite se lahko samo 
sami. Dajte mu vedeti, da prav 
nič ni samoumevno. Korak za 
korakom in nekega dne boste 
zelo presenečeni. Pri zdravju 
bo vse kolikor toliko v redu. 
Tudi če so težave, se bodo 

Ker je prizorišče filma ce
lotna Ljubljana od parka 
Tivoli do športnega letali
šča, so tudi dogajanje pos
tavili na več mest v dvorani. 
»Za dogajanje v notranjih 

prostorih smo pripravi
li dvignjen oder, dogaja
n je zunaj ima dvižno ozad
je, del predstave poteka na 
balkonu dvorane, del pa v 
parterju. Pod stropom visi 

čeprav je š lo za zvijačo, med Vesno in Samom vzplamti 
ljubezen. / folo: Pete, koknina 

uredile. Sin je trenutno v dvo
mih na vseh področjih, tako 
osebno kot poslovno. Na neki 
način mu lahko pomagate pri 
odločitvah, ne smete pa se 
preveč vmešavati. Kova s pro
si, pa le priskočite na pomoč. 
Saj mu to, čeprav ne pokaže, 
veliko pomeni. Lep pozdrav. 

»Adjam« 
Droga Tanjo, redno berem va!'o 
rubriko in žt ste mi odgovorili. 
Zanima me za obe hčerki. Kaj 
ju čoka? Pa glede mojega moža 
- zdravje, delo in kaj ga čoka v 
prihodnosti? Hvala vom za vse. 
Hvala za lepe besede. Prva 
hči, ki že ima deklico, bo za
gotovo dobila še enega oto
ka in lahko vas preseneti še s 
tretjim. Veselja nikoli ni pre
več. Druga hči bo uspešno 
končala šolanje, brez skrbi. 
Glede njene ljubezni: če do 
sedaj, odkar ste mi pisali, še 
ni, bo še prišlo do večjih spre
memb. Želi s i več in tudi zah
tevala bo več. Vse bo odvisno 
od njenega fanta, a li bo prip-

ravljen na vse to. Vsekakor pa 
se ji v prihodnosti obetajo ot
roci in družina. Vse bo prišlo 
ob svojem času. Obe imata 
prave vrednote in ni treba biti 
to liko v skrbeh. Zaupajte. Že 
nekaj časa je, odkar ste mi 
pisali. Zdravje vašega moža 
se bo uredilo. Operacija je 
bila potrebna, okrevanje pa 
je tisto, ki naredi svoje. Lepo 
počasi in vse se postavi na 
svoje mesto. Srečno. 

»Obupana« 
Hvala za vse in srelno ter zdra
vo. Z vašo pomatjo in nasveti 
krpam življenje. Zanima_ me za 
vse otroke - kako napre/? 
Hvala. Prva hči bo rodila 
zdravega otroka. Druga hči, 
ki povzroča največ težav, se 
odseli in osamosvoji. Imela 
bodružino .. Tretja hči je sedaj 
končno srečna. Sinu je uspelo 
priti na fakulteto in tega sem 
vesela. Lepo prosim, imej
te se radi in se postavite na 
prvo mesto. Na moža se ne 
ozirajte. Srečno. 

/ Folo; htitr Koluil'II 

letalo. Z različnimi lokaci• 
jami v dvorani smo pokrili 

· celo Ljubljano,« pravi Ana 
Veber. V igri se predstavlja
jo mlajši sorški igralci. Vlo
go Vesne in Sama sta spre
jela Julija Brecelj in Miha 
Kitek, Sandija Peter Šušter- . 
šič in Krištofa Matjaž No
san. Samova mama, ki skrbi 
za fante, je Ema Dobov
šek, Vesnin oče, profesor 

Novorojenčki 

matematike Kosinus, pa 
Franci Jamnik. 

Premiera Vesne je bila 26. 
decembra lani. Sprva so na
črtovali šest ponovitev, a so 
se zaradi velikega zanima
nja odločili dodati še tri, od 
katerih je ena tudi že razpro
dana. Vstopnice za zadnji 
dve predstavi, ki bosta 27. in 
28. januarja ob 19. uri, pa je 
še mogoče rezervirati. 

V ',;;iriuleni tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 18 
novorojenčkov, in s icer 9 d_ečliov in 9 deklic. Najtežji je 
bil de?ek s 3830 grami, n_ajlažja pa deklica z 2840 grami. 

· Na Jesenicah se je rodilo 16 novorojenčk9v, med njimi 
je bilo 9 dečkov in 7 deklic. Najtežji in najlažji sta bila 
dečka. Najtežjef'(lu je tehtnica pokazala.4060, naj lažjemu 

.:-pa-28,(>gram.ov. «. :: _ · ' · 
...... . 

Mladoporočenci 
Dne 30. decembra 2in2' sta v Radovljici sklenila zakonsko 

. r,,ezo Stefan Jovano.vit in Rebeka Kregar. 
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F. 




