GLEDALIŠKI DAN ZA DIJAKE 1. LETNIKOV NA GCC
petek, 22. 3. 2019

Obisk predstave Y. Reza: Bog masakra (1. letniki GIM in UG) v stari telovadnici šole ter muzikala Sen kresne noči na II. gimnaziji Maribor.
URNIK - PV
Razred/ura
1. a
1. h
1. j

11.35-12.20

12.25-13.15

13.15-14.00

Pouk po rednem petkovem urniku

14.00-14.25
Malica

14.25-15.00
15.05-15.40
15.50
GEO (A. Pristovšek) v KL5
Odhod
v
IOT (M. Krajnc) v KL2
Maribor
iz
IKT (M. Knez Šket)
GIO-UM (A. Mlakar) v
AP Celje
SL1

URNIK – GIM/UG
Razred/ura
1. b
1. c
1. č
1. d
1. i

11.00-12.20

12.25-13.15
13.15-14.00
Pouk po
LIU (A. Pečnik) v ZGO
Y. Reza: Bog urniku
ZGO (J. Škorjanec) v MA1
masakra v
MAT (L. Turnšek) v TJ1
stari
Pouk po
ZGO (S. Medved) v SLO2
telovadnici* urniku
Pouk po urniku

14.00-14.25

Malica

14.25-15.00
15.05-15.40
SLO (J. Temnik Kerš) v FIZ1
KEM (S. Adamič) v MA1
LIU (M. Šmit) v FIZ2
BIO (B. Špegel Berdič) v BIO
GLA (G. Deleja) v SL3
SLO (N. Grobelnik) v
SL3

*spremljevalci na predstavi Y. Reza: Bog masakra (11.00, stara telovadnica):
1. b (prisotnost preveri Jožica Kovač, z dijaki na predstavi od 11.35 Tina Gorenšek)
1. c (prisotnost preveri Smiljana Adamič, z dijaki na predstavi od 11.35 Doroteja Borovnik)
1. č (prisotnost preveri Stane Medved, z dijaki na predstavi od 11.35 Mateja Glušič Lenarčič)
1. d (prisotnost preveri Maja Rak, z dijaki na predstavi od 11.35 Stane Medved)
1. i (prisotnost preveri Karen Polimac Dobovišek, z dijaki na predstavi od 11.35 Simona Jazbec Jurkošek)

15.50
Odhod
v
Maribor iz
AP Celje

OBISK PREDSTAVE SEN KRESNE NOČI NA II. GIMNAZIJI MARIBOR
Vsi dijaki 1. letnikov se takoj po koncu pouka (15.40) odpravijo na Avtobusno postajo Celje. Sledi vožnja do Maribora. Ob 17. uri se bo v gledališču II.
gimnazije Maribor začela predstava Sen kresne noči, ki traja približno 2 uri in pol (2 dejanji, v angleškem jeziku s podnapisi). Po koncu predstave sledi vožnja
do Celja s predvidenim prihodom med 20.00 in 20.30.
Delitev razredov po avtobusih in spremljevalci:
BUS 1 (59 potnikov): 1. č + 1. j in prof. Alja Pristovšek, Metka Krajnc
BUS 2 (55 potnikov): 1. a + 22 dijakov 1. h (od Armič do vključno Ribič) in prof. Anja Zdolšek, Suzana Tovornik
BUS 3 (52 potnikov): 1. b + 6 dijakov 1. h (od Rodošek do vključno Zdouc) + 13 dijakov 1. d (od Benedik do vključno Krajnc Eme) in prof. Jasmina Temnik
Kerš, Gregor Deleja
BUS 4 (52 potnikov): 1. i + 15 dijakov 1. d (od Krajnc Nike do vključno Topolovec) in prof. Bernarda Špegel Berdič, Nataša Grobelnik
BUS 5 (30 potnikov): 1. c in prof. Smiljana Adamič, Anja Mlakar
Cena ogleda predstave in prevoza: 13 EUR.
O PREDSTAVI ...
Muzikal Sen kresne noči v izvedbi English Student Theatra II. gimnazije Maribor je mladostna glasbena predelava najbolj priljubljene Shekespearove
romantične komedije o ljubezni in zmešnjavah, ki jih lahko povzroča. Shakespeare skozi like, ki so razpeti med iluzijo in resničnostjo, dokončno postavi pod
vprašaj iluzijo o tragični in večni ljubezni. Jezik muzikala je sodobna angleščina, začinjena z ravno pravo mero Shakespearove poetike in jezikovnega
mojstrstva. Muzikal ponuja pester vpogled v zgodovino glasbe, kakor tudi v sodobno popularno glasbo, kreativne kombinacije šarmantnih zimzelenih jazz
standardov, dobrega starega rock’n’rolla, latinskih in brazilskih ritmov ter sodobnega popa. Dogajanje je postavljeno v sodobno svetovno metropolo, kjer se
veliki naftni mogotec in diktator Tezej pripravlja na poroko s Hipolito, kraljico še zadnjega domorodskega ljudstva ob izlivu reke Amazonke. Tegobe prve
velike ljubezni papreganjajo štiri mladostnike. Hermija je zaljubljena v Lisandra, Helena pa v Demetrija. Nenadoma se Demetrij ogreje za Hermijo, predvsem
zaradi njenega nesramno bogatega očeta, mafijskega šefa Egeja, ki Demetrija naravnost obožuje. Hčerko sili v poroko z njim in jo postavi pred kruto dejstvo:
v kolikor ne bo ubogala očeta, gre lahko v samostan ali v smrt. Hermija in Lisander se odločita za beg, prijateljica Helena pa njun načrt izda Demetriju, ki hoče
nesojeno nevesto nazaj. Istočasno se prepir zaneti tudi v vilinskem kraljestvu tropskega deževnega gozda, kjer se kralj Oberon in kraljica Titanija prepirata
zaradi Oberonovega skoka čez plot in njegovega nezakonskega sinčka. Oberon naroči svojim pažem Spakcem, naj začarajo Titanijo, da se bo zaljubila v prvo
bitje, ki ga bo srečala. Po spletu Oberonovih čarobnih posredovanj se v tropskem deževnem gozdu, kjer se pobeglim zaljubljencem in vilinski kraljici
pridružijo še amaterski igralci, ki pripravljajo poročni program, na kresno noč zgodi prava ljubezenska zmešnjava. Na koncu se vse uredi. Mladostniki so
poparčkani, kot je treba, Titanija in Oberon se pobotata, Tezej pa se s pomočjo magije iz tiranskega diktatorja spremeni v budističnega meniha, ki Hipoliti
dovoli oditi nazaj k svojim Amazonkam.

