
V A B I L O 

Spoštovane članice, člani. Že dolgo nismo obiskali nobene gledališke predstave. Sedaj pa vas vabimo, da 

si ogledate glasbeno komedijo ČUDOVITA, ki bo v sredo, 8.9.2021, ob 20.30 uri, na letnem odru SiTi 

Teater pod zvezdami. Namreč, od 25. avgusta do 25. septembra se teater ponovno seli pod zvezde, na 

gledališko-koncertni letni oder v BTC Cityju. Prijave zbiramo na društvu do vključno ponedeljka, 30.8.2021, 

na telefona društva: (01) 563-34-68, na GSM društva: 041/404-280, oziroma pišite na e-mail 

društva:  info@drustvo-paralitikov.si.  

 

ČUDOVITA  glasbena komedija 
 

Vita živi sama. Ne čisto sama. S hišnim ljubljenčkom, pa še družina jo obiskuje. Ima tudi prijatelja, ki je vsak 
dan pri njej. Dobro, Vita ne živi sama. A lahko bi. Sploh, ker se včasih zdi, da je vsa skrb njene okolice v 
resnici samo preoblečena zavist in da njeno sestro, brata, svakinjo in fanta, ki rad pomaga, bolj kot Vito 
skrbijo njihova lastna življenja, katerih žalostni odsev vidijo v njeni mirni, samotni eksistenci. V dobi, ko je 
edina mantra uspeh na vseh področjih, je to komedija o neuspehu, ki bi bil tragičen, če ne bi bil smešen. 

 

S O D E L U J O Č I  

 
režija: Tijana Zinajić 
igra: Primož Forte, Franko Korošec, Tina Gunzek, Urška Bradaškja, Vesna Pernarčič 
glasbenik: Joži Šalej (klavir) 
kostumi: Matic Hrovat 
scena: Neža Zinajić 
koreografija: Anja Möderndorfer 
glasba in korepeticije: Joži Šalej 
lektorica: Barbara Rogelj 
foto: Agnese Divo 
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POZOR! 

 

Od 25. avgusta do 25. septembra se teater ponovno seli pod zvezde, na gledališko-koncertni letni oder v 

BTC Cityju. Lokacija letnega odra je za restavracijo Argentino in športnim centrom Millenium. Prizorišče je 

pokrito s streho, zato bo izvedba programa možna tudi ob manjših padavinah. V primeru močnejših 

padavin, bodo nadomestne termine ali spremembo lokacije dogodka v dvorano objavili na dan dogodka 

na njihovi spletni strani in vseh socialnih omrežjih.  

 Lokacijo najdete na: https://www.sititeater.si/novice/siti-teater-pod-zvezdami_1_1/ 

 

 

LEPO VABLJENI!!! 

http://www.google.com/maps/place/46%C2%B003'44.5%22N+14%C2%B032'46.8%22E/@46.0627928,14.5454693,18z/data=!4m20!1m13!4m12!1m3!2m2!1d14.5464817!2d46.0624463!1m6!1m2!1s0x47653267e8a055b9:0x2b6003fb6924d5b7!2sLjubljana,+1000!2m2!1d14.545179!2d46.0644714!3e0!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.0623614!4d14.5463264
https://www.sititeater.si/novice/siti-teater-pod-zvezdami_1_1/
https://www.sititeater.si/f/pics/novice/SITI-ZEMLJEVI-PRESS3_b.jpg

