
 

                                                                                                                                                                 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

 

Borštnik z mladimi za mlade    
 

Maribor, 01.10.2012 - Oktober ni le čas, ko študentje množično okupirajo mesto ob Dravi, to je 

tudi čas, ko svoj prostor v njem najdeta gledališče in Festival Borštnikovo srečanje (FBS). Ta letos 

poteka pod geslom Ostrimo ustvarjalnost in med 16. in 26. oktobrom  v Maribor prinaša več kot 

60 različnih prireditev.  

 

Spremljevalni in mednarodni program naslavljata mlade 

Hrbtenica festivala je tekmovalni program, v sklopu katerega bo letos po izboru selektorja 

Primoža Jesenka na ogled 12 najboljših predstav minule gledališke sezone. 

V spremljevalnem programu  bo svoj gledališki izraz poleg 11-ih domačih predstavilo še 7 

mednarodnih provokativnih in nekonvencionalnih uprizoritev. Gre za predstave, s katerimi avtorji 

naslavljajo mlado generacijo, ki jo je treba motivirati za gledališče. »Takšna je otvoritvena 

predstava When the Mountain Changed Its Clothing, ki nastaja v koprodukciji FBS v sodelovanju z 

EPK 2012, in govori o bremenih, ki jih mladi doživljajo na poti iz otroštva v odraslo dobo. 

Svojevrstna je poljska predstava III furije, saj govori o problemu sprave in doživljanju posledic II. 

svetovne vojne, kakor se dogajajo danes med mladimi. Ne gre spregledati mladinske predstave 

Cifra mož ali denimo predstave Kdor sam pod večera potuje skozi svet, ki je pravzaprav subtilen 

portret Simona Gregorčiča,« našteva umetniška direktorica Alja Predan, ki si želi, da bi bili mladi v 

čim večji meri aktivni udeleženci festivala.  

 

Produkcije AGRFT  

Tako se bodo v času festivala v Maribor za deset dni preselili študentje AGRFT Ljubljana. Od 18. 

do 25. oktobra bodo v prenovljeni dvorani Štuk predstavili produkcije iz šolskega leta 2011/2012. 

Naj naštejemo nekaj naslovov: Al dente, Učene pičke ali naj svet šumi, Don Juan, Zadet pravi čas 

ter ekspresionistične enodejanke  Zaprta vrata, Ni ga ni ga in Hamlet/medij.  Na ogled bodo tudi 

projekcije študijskih in diplomskih filmov študentov režije, prisluhniti bo mogoče bralnim 

uprizoritvam 10-minutnih dram študentov dramaturgije. Udeležili se bodo lahko tudi lutkovnih 

delavnic v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor, ki ju bo vodil priznani lutkovni umetnik 

Noriyuki Sawa, delavnice o uličnem gledališču – vodila jo bo prof. Ebru Gokdag z Anatolijske 

univerze v Turčiji s komentorjem Gorom Osojnikom iz gledališča Ana Monro.  

 



 

                                                                                                                                                                 

 

 

Literatura na cesti 

Ponovno so se odzvali tudi mariborski študentje, saj Študentski svet Filozofske fakultete UM 

skupaj s Slavističnim društvom Maribor pripravlja niz srečanj, imenovanih Literatura na cesti. 

Izbrani dnevi dogajanja so ponedeljek (15. in 22. oktober), sreda (17. in 24. oktober) in petek (19. 

in 26. oktober). Letošnja osrednja tematska nit je mladinska literatura, posledično pa nagovor 

mlajšega literarnega občinstva. »Izobraževalna nota projekta se letos kaže še močneje, saj bomo 

šolam obisk Literature na cesti ponudili kot alternativo uri slovenskega jezika,« pravi Marko Lük. 

Študentje bodo po zaključenem projektu izdali tudi publikacijo, ki bo nastopajoče avtorje 

predstavila vsestransko, tako bibliografsko kot tudi z beleženjem njihovih intimnejših razmišljanj 

o ustvarjanju.  

 

Na FBS S Festbusom 

V času festivala bo na relaciji Ljubljana-Maribor-Ljubljana dnevno vozil tudi festivalski avtobus. Iz 

Ljubljane v Maribor bo odpeljal predvidoma ob 16.30 (izpred Hale Tivoli) in se približno ob 23.00 

iz Maribora (s Slomškovega trga) vračal v Ljubljano. Povratna vozovnica stane 5 €. Prevoz je 

možen samo s predhodnim nakupom vstopnice za predstavo, ki pa jo lahko študentje in dijaki 

kupijo s 15 odstotnim popustom.  

 

 

Dodatne informacije: 

Daša Šprinčnik, odnosi z javnostmi 

dasa.sprincnik@sng-mb.si. 

 


